
Żernica: Świadczenie usług transportowych dla uczniów Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy w roku szkolnym 2011/2012.  

Numer ogłoszenia: 243040 - 2011; data zamieszczenia : 12.08.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy , ul. Leopolda Miki 37, 44-144 

Żernica, woj. śląskie, tel. 32 332 71 69, faks 32 332 71 69. 

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 usług transportowych dla 

uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy w roku szkolnym 2011/2012.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dowóz autobusami pod 

opieką opiekunów 83 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do szkoły tj do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Żernicy przy ul. Leopolda Miki 37. Uczniowie i opiekunowie winni mieć w 

autobusie zabezpieczone miejsca siedzące. Uczniowie będą oczekiwali na przystankach grupowych - 

w Nieborowicach - Mysiej Górze 3 uczniów - w Kuźni Nieborowskiej na 3 przystankach 22 uczniów, - 

w Nieborowicach na 3 przystankach 58 uczniów Uczniów należy dowieźć na godz. 7 45 do szkoły. 

Opiekun doprowadza uczniów do szkoły i przekazuje nauczycielowi pełniącemu dyżur w szatni. 

Odwóz uczniów pod opieką opiekuna odbędzie się o godz. 13.45 oraz o godz. 15.45 Odwieźć trzeba 

83 uczniów. Ilość dzieci odwożonych w poszczególnych godzinach zostanie przekazana w 

pierwszych dniach roku szkolnego. Uczniowie wysiadają na tych samych przystankach na których 

wsiadali. Opiekun odbiera dzieci ze świetlicy szkolnej i bezpiecznie doprowadza do autobusu. W 

autobusie w czasie dojazdu do szkoły jak i powrotu ze szkoły opiekun winien sprawdzić obecność 

uczniów na podstawie listy dostarczonej przez Zamawiającego. W razie zaistnienia konieczności 

opiekun bezpiecznie przeprowadza uczniów na drugą stronę jezdni Przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty rozpatrywana będzie cena brutto przejazdu za jeden dzień usługi oraz miesięczna ilość 

dodatkowych bezpłatnych kilometrów w ramach podanej ceny.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.10.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 29.06.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 



FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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  

Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz niepodleganie wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia (podstawy prawne wykluczenia z postępowania 

określają: art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Pzp). Wykonawca musi posiadać licencje na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z 6 września 2001 

r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 z późn. zm.). W przypadku 

podmiotów działających wspólnie warunek dotyczący niepodlegania wykluczeniu, zgodnie 

z art. 24 ust. 1 i 2, o którym mowa powyżej, muszą spełniać wszystkie podmioty działające 

wspólnie. Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących 

wspólnie. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawcy, którzy w ostatnich trzech latach 

przed dniem określającym termin składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w 

okresie tej działalności, wykonywali, co najmniej, dwie usługi (w ramach dwóch umów) 

polegające na przewozie osób o łącznej rocznej wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł 

brutto /liczonej w roku kalendarzowym/ W przypadku podmiotów działających wspólnie 

doświadczenie podlega sumowaniu. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi dysponować sprawnymi 

autobusami (conajmniej dwoma) z ważnymi badaniami technicznymi zapewniającymi 

uczniom i ich opiekunom miejsca siedzące w czasie jazdy. Wykonawca, w przypadku 

awarii autobusu, zapewni autobus zastępczy, który standardem musi odpowiadać 

autobusowi zastępowanemu. W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał 

techniczny podlega sumowaniu. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy wykonawca musi mieć do 

dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tzn. dysponować kierowcami (co 

najmniej dwoma) posiadającymi prawo jazdy kat. D i kategorii D1 oraz posiadającymi 

aktualne badania lekarskie zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, oraz opiekunami 



dzieci dowożonych (co najmniej dwoma) którymi mogą być osoby pełnoletnia, dająca 

rękojmię bezpiecznego dojazdu uczniów do szkoły. W przypadku podmiotów działających 

wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa 

pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, Zamawiający nie żąda potwierdzenia tego 

warunku. 

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 spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

� 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  

� 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  

� 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 dla 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, 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  

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  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 80  

2 - dodatkowe bezpłatne kilometry w ramach podanej ceny miesięcznej - 20  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.pilchowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespól Szkolno-

Przedszkolny w Żernicy ul. Leopolda Miki 37 44-144 Żernica. 

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

23.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, 44-144 Żernica, ul. 

Leopolda Miki 37, sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.. 

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 Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 


