
Wąwolnica: Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na 

terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 2013/2014 

Numer ogłoszenia: 316110 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica , ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, woj. 

lubelskie, tel. 81 8825001, faks 81 8825001 wew. 40. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawolnica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie uczniów 

do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 

2013/2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem 

zamówienia jest usługowe dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i 

gimnazjum na terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 2013/2014. 3.2 Zakres zamówienia 

obejmuje dowóz uczniów do szkół w gminie Wąwolnica w miejscowościach: Wąwolnica, 

Rąblów, Karmanowice w roku szkolnym 2013/2014. Przewiduje się następujące trasy 

dowożenia: Trasa Nr 1: Łopatki - Karmanowice - Karmanowice - Wąwolnica. Łączna ilość 

uczniów przewożonych na tej trasie wynosi 11. Trasa Nr 2: Stanisławka - Grabówki - Rąblów 

- Zawada - Wąwolnica. Łączna ilość uczniów przewożonych na tej trasie wynosi 30. Trasa Nr 

3: Celejów - Karmanowice - Bartłomiejowice - Wąwolnica. Łączna ilość uczniów 

przewożonych na tej trasie wynosi 30. Trasa Nr 4: Niezabitów - Kębło - Huta - Kębło - 

Wąwolnica. Łączna ilość uczniów przewożonych na tej trasie wynosi 34. Trasa Nr 5: 

Nałęczów - Łąki - Wąwolnica. Łączna ilość uczniów przewożonych na tej trasie wynosi 5. 

Liczba dowożonych osób podana wyżej jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia zamówienia 

publicznego i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. Dowożenie ogólnodostępnymi 

środkami transportu z bezwzględnym pierwszeństwem dla uczniów. 3.3 Obowiązkiem 

przewoźnika jest zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów (opiekunem nie 

może być kierowca). 3.4 Czas oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych nie może przekraczać 30 minut i nie może być krótszy niż 10 minut. Czas 

oczekiwania uczniów po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie może 

przekraczać 30 minut. 3.5 Opiekunowie Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz wykształcenie co najmniej 

podstawowe. Obowiązki opiekuna: opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dowożonych 



uczniów od chwili odebrania ucznia z przystanku - miejsca zbiórki wprowadzenia do wejścia 

autobusu i od wyjścia z autobusu i odebrania przez nauczyciela ze szkoły. W przypadku 

powrotu opiekun odpowiada za ucznia od wyjścia z autobusu na przystanek miejsca 

zamieszkania. Opiekunem nie może być kierowca.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 60.10.00.00-9, 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: Zakończenie: 

27.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia 

wadium 

III.2) ZALICZKI 

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 Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że 

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesji, zezwolenia lub licencji. Zamawiający dokona oceny spełniania tego 

warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art.22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 

2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez 

Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenie muszą złożyć 

łącznie wykonawcy występujący wspólnie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 



dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w 

oświadczenie muszą złożyć łącznie wykonawcy występujący wspólnie. 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postepowaniu na 

podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych 

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca spełni 

przedmiotowy warunek jeżeli zapewni, że dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym tj. Wykonawca musi wykazać się, w Wykazie 

narzędzi i urządzeń zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 

do SIWZ, że dysponuje lub będzie dysponował (wraz z informacją o podstawie 

dysponowania zasobami) co najmniej: 4 sztuki środków transportu o 

możliwości jednorazowego przewozu 3 x 35, 1 x 15 - osób siedzących w celu 

wykonania zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających 

badania techniczne sprzętu dopuszczonego do przewozu osób w transporcie 

publicznym; a) Pisemnego zobowiązania innych niż wykonawca podmiotów 

do udostepnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, 

jeżeli w wykazie Załącznik nr 3 do SIWZ wykonawca wskazał narzędzia i 

urządzenia - środki transportu, którymi będzie dysponował; 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych 

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca spełni 

przedmiotowy warunek jeżeli w wykazie osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 4 do SIWZ wymaga wykazania: co najmniej 4 osób posiadających 

uprawnienia do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 

2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1265) oraz co najmniej 4 

opiekunów (opiekun na każdym kursie) - załącznik nr 4 do SIWZ oraz 

informacji o podstawie dysponowania tymi osobami a) pisemnego 

zobowiązania innych niż wykonawca podmiotów do tego, aby wykonawca 

mógł dysponować wykazanymi osobami, jeżeli w wykazie, o którym mowa 

(załącznik nr 4) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; b) 

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania 

takich uprawnień - załącznik Nr 5 do SIWZ i oświadczenie opiekunów 

załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 

dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w 

oświadczenie muszą złożyć łącznie wykonawcy występujący wspólnie. 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postepowaniu na 

podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. 

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; 

 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 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; 



 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby 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; 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w pkt 9 wykonawca składający 

ofertę musi dodatkowo załączyć: a) Wypełniony druk oferty zgodny w treści ze wzorem 

stanowiący zał. Nr 1 b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy) c) 

Oświadczenie opiekuna/opiekunów załącznik nr 6 d) Aktualne dokumenty potwierdzające 

badania techniczne sprzętu wykazanego w wykazie narzędzi załącznik nr 3 dopuszczające do 

przewozu osób w transporcie publicznym. 

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.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 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących, w następujących okolicznościach, gdy: a) 

Nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie ilości dowożonych uczniów. b) Siła wyższa 

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ c) Zmiana obowiązującej 

stawki podatku VAT Ad. a. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy jest możliwa w przypadkach 

wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. Ad. c. W przypadku 

zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, zmiana stawki podatku VAT dotyczyć będzie 

ceny kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.wawolnica.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, pok. nr 8. 

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

ofert: 14.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 

Wąwolnica, sekretariat. 

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 

 


