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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.niemodlin.pl 

 

Niemodlin: Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, 

Grodkowie, Opolu i w Niemodlinie wraz z zapewnieniem opieki 

Numer ogłoszenia: 317803 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, 

woj. opolskie, tel. 077 4606295, faks 077 4606260. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie, Opolu i w Niemodlinie 

wraz z zapewnieniem opieki. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

składa się z czterech części, z których każda może być realizowana na podstawie odrębnej umowy: 

część 1 dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem w Kup 

wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 02.01.2012 r. do dnia 29.06.2012 r. (112 dni nauki 

szkolnej) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ,  

część 2 dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego w Grodkowie wraz z zapewnieniem opieki w okresie od dnia 

02.01.2012r. do dnia 29.06.2012 r. (112 dni nauki szkolnej) zgodnie z załącznikiem Nr 9 SIWZ,  

http://www.niemodlin.pl/
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część 3 dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do oddziału specjalnego 

Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie wraz z zapewnieniem opieki 

okresie od 02.01.2012 r. do dnia 29.06.2012 r. (112 dni nauki szkolnej) zgodnie z załącznikiem  

Nr 10 do SIWZ,  

część 4 dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Opolu wraz z zapewnieniem opieki w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 

29.06.2012 r. (112 dni nauki szkolnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do SIWZ. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.11.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Należy wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych 00/100) dla każdej części z osobna, objętych ofertą. 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną 

licencję na wykonywanie transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r.  

o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.1371 z późn. zm oraz Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088  

z późn. zm.) 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada tabor samochodowy 

konieczny do wykonania zamówienia o liczbie miejsc odpowiadających co najmniej liczbie 
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przewożonych uczniów na danej trasie, wg zał. nr 5 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny 

potencjał). 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie 

zostaną im powierzone, tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierowcy posiadającą odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia pojazdów w czasie przewozu uczniów. (w przypadku wspólnego 

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie 

ich łączny potencjał). 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję  

 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  

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
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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  

 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 ubezpieczenie 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  

 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: 

 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 
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) dowód wniesienia wadium. 2) wypełniony i podpisany Formularz OFERTY wg zał. nr 1 do SIWZ. 

3) wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom wg zał. nr 6 do SIWZ /jeżeli dotyczy/.  

4) Pełnomocnictwo 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy, 

będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty 

aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzoną za zgodność 

kserokopię). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) zmiany 

tras przejazdu lub ich długości, 2) zmiany liczby uczniów objętych dowożeniem, w wyniku czego 

zajdzie potrzeba zmiany treści imiennego wykazu uczniów stanowiącego załącznik do umowy.  

2. Jeżeli zmiany, o których mowa powyżej, spowodują zwiększenie lub zmniejszenie dziennej ilości 
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kilometrów w wykonaniu usługi co najmniej o 10%, przewiduje się zmiany dziennej ceny brutto, 

określonej w § 6 ust 1 niniejszej umowy. 3. Dzienna cena brutto określona w § 6 ust 1 niniejszej 

umowy, podzielona przez ilość kilometrów dziennej trasy, określonej w części ... zał. nr ... , stanowi 

dzienną cenę brutto za 1km usługi zgodnie z zawartą umową: 1) zwiększona ilość dzienna 

kilometrów pomnożona przez dzienną cenę brutto za 1km stanowi wartość, o którą powiększa się 

dzienną cenę brutto określoną w § 6 ust 1 niniejszej umowy, 2) zmniejszona ilość dzienna 

kilometrów pomnożona przez dzienną cenę brutto za 1km stanowi wartość, o którą pomniejsza się 

dzienną cenę brutto określoną w § 6 ust 1 niniejszej umowy, 4. Zamawiający przewiduje również 

zmiany w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, 

mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi lub wpływ na zmianę trasy, 2) zmiany 

wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT dotyczącej przedmiotu umowy. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy w przypadkach, o których mowa powyżej 

wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.niemodlin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Miejski w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 49-100 Niemodlin Zakład 

Ekonomiczno-Finansowy Oświaty. 

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

19.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 

37 49-100 Niemodlin Zakład Ekonomiczno-Finansowy Oświaty - sekretariat - pok. 58, III piętro 

budynku. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 
     Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 
   na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 5.12.2011r. 

 

 

http://www.niemodlin.pl/

