
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy 
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Świadczenie usług transportowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy

 w roku szkolnym 2011/2012.
 

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy,   ul. Leopolda Miki 37, 44-144 Żernica
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno-
Przedszkolny  w Żernicy ul. Leopolda Miki 37, 44-144 Żernica  lub na stronie internetowej www  .  bip  .  pilchowice  .  pl   
Zamówienia publiczne/przetargi
Koszt specyfikacji: 0
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości 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.
Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot: kod CPV: 60.10.00.00-9 – nazwa: Usługi w zakresie transportu drogowego.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia:  1  września 2011  –  29  czerwca 2012 r.  w dni nauki szkolnej zgodnie z 
„Kalendarzem roku szkolnego”- przyjętym w ZSP w Żernicy
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:    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.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 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. 
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których 
potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi dysponować 
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sprawnymi autobusami (conajmniej dwoma)  z wa nymiż  badaniami technicznymi zapewniaj cymią  uczniom i ich 
opiekunom miejsca siedz ceą  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.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  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.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których 
sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,  Zamawiający nie żąda 
potwierdzenia tego warunku.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁACZNIKA NR 2,

• aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

• wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu a także zakresu wykonywanych przez nie czynności ora 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ

• oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 6,  potwierdzające,  że osoby które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

• wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją 
o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁACZNIKA NR 5,

• wykaz wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 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 o treści ZAŁACZNIKA NR 4 oraz załączenie dokumentu 
potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków.  Wykonawca w takiej sytuacji 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 wykonaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy Pzp:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.  24  ust.  1  ustawy Pzp o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 2 

• 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 Pzp,  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 Pzp o treści ZAŁACZNIKA NR 2,

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:  jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 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,  wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo składania ofert,



• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo składania ofert;

2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby,  której dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art. 24  ust. 1  pkt. 4-8  ustawy Pzp –  wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym,  administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie wydaje się 
takiego zaświadczenia.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie,  z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  u 
których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – waga - 80%,   dodatkowe bezpłatne kilometry w ramach podanej 
ceny miesięcznie – waga - 20% 
Termin składania ofert: 23 sierpnia  2011 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy,  44-144  Żernica,  ul. Leopolda Miki 37, 
sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2011 r. o godz. 9.30.
Miejsce otwarcia ofert: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy , 44-144 Żernica ul .Leopolda Miki 37, sala nr 204

Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:  zamawiający nie zamierza 
dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 12 sierpnia 2011 r.
 
Historia postępowania:

nazwa dokumentu pliki do pobrania data dodania załącznika
ogłoszenie • treść     ogłoszenia  12.08.2011
SIWZ + załączniki do SIWZ • SIWZ  

• załącznik     nr   1  
• załącznik     nr   2  
• załącznik     nr   3  
• załącznik     nr   4  
• załącznik     nr   5  

• załącznik  nr 6

12.08.2011
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