
Pilchowice, 07.08.2012 r. 
Oznaczenie sprawy: OSO.271.24.2012 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
W POSTĘPOWANIU O WARTO ŚCI SZACUNKOWEJ PONI ŻEJ 200 000 euro  

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach oraz do szkoły specjalnej w Knurowie. 
 

1. Zamawiający -nazwa i adres 
 

Gmina  Pilchowice reprezentowana przez Joannę Kołoczek-Wybierek – Wójta Gminy Pilchowice 
 z siedzibą mieszczącą się w Urzędzie Gminy Pilchowice 
ul. Damrota 6, 
44-145 Pilchowice 
www.pilchowice.pl 
tel + 48 32/ 235 65 21 
faks +48 32/235 69 38 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą pzp”. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1) przedmiotem zamówienia jest usługa. 
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
główny przedmiot:  
  
 kod CPV: 60172000-4 wynajem autobusów i  autokarów wraz  z kierowcą 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach oraz do szkoły specjalnej w Knurowie. 
 

2. Zakres zadania nr 1 obejmuje: 
 
Wykonanie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci z niepełnosprawnością ruchową, 
upośledzeniem  umysłowym w  stopniu  umiarkowanym i niepełnosprawnościami  sprzężonymi z terenu 
gminy Pilchowice do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Gliwicach. 
  
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach w roku szkolnym 2012/2013 i  2013/14  zgodnie z 
poniższą trasą: 
  

kurs poranny 
przystanek początkowy – Wilcza (ul. Stawowa 12A)-Leboszowice (ul.Wiejska 38)  – Żernica (ul. 

Podgórna 22)  



 -Gliwice (Gliwicki O środek Rewalidacyjno -Wychowawczy dla dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej (GORW) ul. Słowackiego 58B) – przystanek  końcowy 

 
kurs popołudniowy 

przystanek początkowy- Gliwice (Gliwicki O środek Rewalidacyjno -Wychowawczy dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej (GORW) ul. Słowackiego 58B) – Żernica (ul. Podgórna 22)  

- Leboszowice (ul. Wiejska 38) –Wilcza(ul. Stawowa 12A )-przystanek  końcowy 
 
Przewóz uczniów odbywać się będzie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym przez 
Ministra Edukacji Narodowej.  
 
Zamawiający przewiduje przewóz 4 osób, jednocześnie zastrzega zmianę ilości dzieci do 7 osób co 
może wiązać się ze zmianą trasy. 
Dowożenie  dzieci  musi  odbywać  się  autobusem  liczącym  nie  więcej  niż  20  miejsc. 
 
II. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych 
a) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pojazdu w środki łączności (np. telefon 

komórkowy). 
b) Pojazd używany do transportu dzieci niepełnosprawnych musi być przystosowany do przewozu 

osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.). 

c) Wykonawca winien zatrudniać kierowców do ww. przedmiotu zamówienia o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych. 

d) Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny pojazdu. 
e) Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz w razie potrzeby 

opiekę nad dziećmi w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy dzieciom  
i opiekunowi w zależności od zgłoszonych potrzeb, np. wejście/wyjście dzieci z pojazdu). 

f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. 

g) Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze z autobusu do budynku 
ośrodka oraz w drodze z ośrodka do autobusu. 

h) W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego 
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo  
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.). 

i) Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 
2. Wymagania wobec opiekuna zatrudnianego w dowozie przez Wykonawcę. Opiekę nad dziećmi 

może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmie bezpiecznego dojazdu dzieci do ośrodka.  
Obowiązki opiekuna: 

− zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie jazdy autobusem do ośrodka oraz 
służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy autobusem/busem; 

− pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom 
wyznaczonym przez dyrektora placówki, do której dowożone są dzieci; 

− w przypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo opiekun zobowiązany jest do przenoszenia 
dziecka do autobusu i z powrotem; 

− opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze z autobusu/busa do budynku ośrodka 
oraz w drodze z budynku ośrodka do autobusu. 

O liczbie opiekunów w autobusie decyduje wykonawca. 
  
3. Zakres zadania nr 2 obejmuje: 
 



Wykonanie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci z  niepełnosprawością  ruchową, 
upośledzeniem umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym lub  znacznym  oraz  z  upośledzeniem  
umysłowym  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  z terenu gminy Pilchowice do szkół i przedszkoli 
specjalnych w Knurowie.  
Dowożenie dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej posiadającej rożne rodzaje niepełnosprawności. 
 
Przewóz uczniów odbywać się będzie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym przez 
Ministra Edukacji Narodowej.  
 
Zamawiający przewiduje przewóz 10 osób, jednocześnie zastrzega zmianę ilości dzieci do 13 osób co 
może wiązać się ze zmianą trasy. 

 
Przebieg trasy: 

kurs poranny 
przystanek  początkowy - Żernica (ul. Wiśniowa)  – Pilchowice (ul. Rynek 13) – Stanica 

(Dworcowa 20, ul. Lipowa 23,Wielopolska 8) – Pilchowice (ul. Dolna Wieś 29) – Wilcza ( ul. K. 
Miarki 48,ul.Stawowa 12A) – Knurów (MSP 2 ul. Wilsona 22,ul.S.Batorego 7 Gimnazjum 2, SP 9 

ul. Szpitalna 25,) –przystanek końcowy 
 

kurs popołudniowy 
przystanek  początkowy - Knurów (Szpitalna 25 SP 9,  Gimnazjum nr 7 ul. Wilsona  22,MSP  

 ul. Szpitalna 25) - Wilcza ( ul. Stawowa 12A, ul. K. Miarki 48) - Pilchowice ( ul. Dolna Wieś 29,) - 
Stanica ( ul.Wielopolska8,ul. Lipowa 23,ul. Dworcowa 20) - Pilchowice ( ul.Rynek13) - Żernica 

(ul.Wi śniowa) – przystanek  końcowy 
 
 
II. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych 
a) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pojazd/pojazdy w środki łączności (np. telefon 

komórkowy). 
b) Pojazd używany do transportu dzieci niepełnosprawnych musi być przystosowany do przewozu 

osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.). 

c) Wykonawca winien zatrudniać kierowców do ww. przedmiotu zamówienia o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych. 

d) Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny pojazdu/pojazdów. 
e) Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz w razie potrzeby 

opiekę nad dziećmi w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy dzieciom  
i opiekunowi w zależności od zgłoszonych potrzeb, np. wejście/wyjście dzieci z pojazdu). 

f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. 

g) Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze z autobusu do budynku 
szkoły/przedszkola oraz w drodze z budynku szkoły/przedszkola do autobusu. 

h) Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 
2. Wymagania wobec opiekuna zatrudnianego w dowozie przez Wykonawcę. Opiekę nad dziećmi 

może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmie bezpiecznego dojazdu dzieci do 
szkół/przedszkoli.  

Obowiązki opiekuna: 
− zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy autobusem do szkoły/szkół  

i przedszkola/przedszkoli oraz służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy autobusem; 
− pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom 



wyznaczonym przez dyrektora placówki, do której dowożone są dziecko/dzieci; 
− w przypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo opiekun zobowiązany jest do przenoszenia 

dziecka do autobusu i z powrotem; 
− opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze z autobusu do budynku 

szkoły/przedszkola oraz w drodze z budynku szkoły/przedszkola do autobusu. 
O liczbie opiekunów w autobusie decyduje wykonawca. 
  

4. Oferty częściowe 
 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

5. Zamówienia uzupełniające 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

6. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
  

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 
 

1)termin wykonania zamówienia: od 3 września 2012 do 28 czerwca 2013 roku i od 2 września 2013  do 
27  czerwca  2014 roku (we wszystkie dni zajęć szkolnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego), 
2) obowiązująca forma zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe. 
 
 

8. 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. 
Wykonawca musi posiadać licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z 
ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze  zm.). 
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących 
wspólnie.  
2. Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
 W  przypadku  podmiotów  działających  wspólnie   doświadczenie  podlega  sumowaniu. 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, w szczególności Ci, którzy w ostatnich trzech latach przed dniem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w okresie tej działalności, wykonywali, co 
najmniej, dwie usługi (w ramach dwóch umów) polegające na przewozie dzieci/uczniów  
niepełnosprawnych o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto rocznie każda. 
3. Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, w szczególności Wykonawca musi dysponować tyloma pełnosprawnymi 
środkami transportu na każdą trasę, które umożliwi ą przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich 
dzieci oraz opiekunów. Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie określonej liczby dzieci na zajęcia 
szkolne, a następnie ich powrót do domów. 
Wykonawca musi też dysponować autobusami zastępczymi. Autobusy zastępcze muszą odpowiadać 



standardowi pojazdów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
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 obiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 
 
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. 
6. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw.   
dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
7. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki 
wymienione powyżej. 
8. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na 
wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie 
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg 
średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 
   

9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta  
1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu:  
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 

do SIWZ,  
- Wykonawca musi posiadać licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 

zgodnie z ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze  zm.). 
- 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 ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  

- Wykaz autobusów dopuszczonych do ruchu, którymi wykonawca dysponuje z marki pojazdu, nr 
rejestracyjny i liczby miejsc siedzących. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 
autobusami  na daną trasę przy czym liczba miejsc siedzących w autobusach musi wynosić nie 
mniej niż 10 i nie więcej niż 20, sprawnych technicznie (posiadającymi aktualne badania 
techniczne) zgodnie z załącznikiem nr 6. 

      
 
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.  
 
2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia nie podlegania 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 do SIWZ,  
- 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 
ZAŁĄCZNIKA NR 2,  

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 – wystawionego  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  potwierdzającego, z  wykonawca  nie  zalega  a  
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia zdrowotne  i  społeczne, lub  potwierdzenia, ze  uzyskał  
przewidziane   prawem  zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie  na  raty zaległych  płatności  lub  
wstrzymanie w   całości wykonania  decyzji   właściwego  organu – wystawionego  nie wcześniej  
niż  3  miesiące     przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  
w  postepowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert; 

- aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.24 ust. 1 
pkt4-8 ustawy, wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  
wniosków  o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia albo  
składania  ofert;  

- aktualna  informacja  z Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.24 ust. 1 
pkt 9  ustawy, wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu   składania  
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postepowaniu  o  udzielenie zamówienia  albo  
składania  ofert.     

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
określone powyżej dotyczące tego podmiotu. 
  
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przedkłada:  
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
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,  

 
UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.  
 
4) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:  

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

- pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać 
pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o 
zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem,  



 
5) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji,  
6)  upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych 

dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

 
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych 
zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu 
cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.  
 
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).  

 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 

1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,  

2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 
 

„Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą: Dowóz 
uczniów niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego dla Dzieci 

 i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach oraz szkoły specjalnej w Knurowie”.   
 
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje 

nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej 
specyfikacji.  

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  
 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 
Pani Maria  Osuch 
 tel. +48 32/ 332 71 64, fax +48 32/ 235 69 38, 
 

12. Wymagania dotyczące wadium  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

13. Termin związania ofertą  
 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania  

z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 14. Opis sposobu przygotowania oferty  

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do 
niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane 
dokumenty stanowią załączniki do oferty,  

2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne 
załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,  



3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,  
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy,  

5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne 
koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, 
ponosi wyłącznie wykonawca,  

6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,  
7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed 

terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 
 

Oferta w postępowaniu pod nazwą:  

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach oraz szkoły specjalnej w Knurowie. 

Nie otwierać przed 16 -08-2012 r. godz. 8:15  

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

Oferty należy złożyć do dnia 16-08-2012 r. do godz. 8:00 Miejsce składania: siedziba zamawiającego. 
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,  
otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16-08-2012 r. o godz. 8:15. Miejsce otwarcia: siedziba 
zamawiającego. 

 
16. Opis sposobu obliczania ceny  

 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1,  
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej 

specyfikacji,  
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy  

z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp, 
4)  wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.  
5)  w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 

zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.  

 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą  
 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 
 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  

 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
kryteria: 
 
nazwa waga (znaczenie)%   sposób liczenia wg wzoru 

cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt 
 
gdzie: 



Cmin - najniższa wartość w ocenianym kryterium 
Cof - wartość badanej oferty w ocenianym kryterium 
Cx - liczba punktów w kryterium 
Wx - waga w ocenianym kryterium 
 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców w zakresie powyższego kryterium,  
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,  
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.  
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą 

pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.  
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych 

groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360)- „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”  

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 

 po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na 

warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5,  
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 

 i 2 ustawy pzp,  
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako 

najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień 
przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy  
o współpracy podmiotów działających wspólnie,  

4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych 
należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi 
być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,  

5) przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) wykonawca jest 
zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej  

 
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
21. Istotne postanowienia umowy  

 
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5. 

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

 
Zamawiający przewiduje  istotne  zmiany  postanowień  zawartej  umowy w  stosunku  do  tejże  oferty 
na  podstawie dokonanego  wyboru  wykonawcy pod  następującymi  warunkami: 

 
- zmiana liczby dzieci, 
- zmiana liczby dni realizacji zamówienia, 
- zmiana trasy (bez  zmiany  ceny), 
- w przypadku  zmiany osób  zdolnych  do  wykonania zamówienia, wówczas  wykonawca  



zawiadomi   o  tym  fakcie zamawiającego. Osoby,  którymi będzie  dysponował wykonawca muszą 
spełniać  warunki  określone  w  SIWZ,   

-    w   przypadku  zmiany narzędzi(autobus), którymi  dysponuje  wykonawca. Wówczas  wykonawca 
      zawiadamia  o  tym  fakcie  zamawiającego. Potencjał  techniczny (autobusy),którymi  będzie     
     dysponował  wykonawca  musi  spełniać  warunki  określone  w  niniejszej  SIWZ. 
 

23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia  

 
W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI 
ustawy pzp. 
 

24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom 
 

Zamawiający nie dopuszcza powierzania lub pozlecania prac związanych z przedmiotową usługą 
podwykonawcom. 

 
25. Załączniki do specyfikacji  

 
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, ( Zał. 1a i 1b) 
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, 
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz usług, 
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,  
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 – wykaz narzędzi 
 


