
Murów: Dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku 
szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 332020 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murów , ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, woj. opolskie, tel. 0-77 
4214034, faks 0-77 4214032.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.murow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół i dzieci do 
przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest: Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół. Uczniowie będą dowożeni i 
odwożeni ze szkól: Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie ul. Wolności 22 Publiczne 
Gimnazjum w Zagwiździu ul. Lipowa oraz dzieci do Publicznego Przedszkola w Murowie w roku 
szkolnym 2012/2013. Łączna ilość uczniów do przewiezienia do szkół wynosi- 30 Łączna ilość 
uczniów do przewiezienia ze szkół wynosi - 38 Łączna ilość dzieci dowożonych i odwożonych z 
Publicznego Przedszkola w Murowie wynosi -26. Wyszczególnienie ilości uczniów na danej trasie 
zawarto w załączniku nr 8 do SIWZ. Ostateczne godziny przejazdu autobusu szkolnego z 
uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach 
uzgodnionych z Wykonawcą , zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć w jednostkach 
oświatowych. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd 
opiekunom na wyznaczonych trasach. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniów i dzieci w czasie dowozu i w drodze powrotnej tj. zachowanie szczególnego 
bezpieczeństwa w czasie przewozów przez kierowców autobusów Łączna Ilość kilometrów do 
przejechania dziennie około -185 km..

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

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

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

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

• W celu spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Zamawiający żąda złożenia aktualnej licencji na przewóz osób pojazdami 
samochodowymi, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie 
drogowym ( Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm). Dokonanie oceny spełnienia 
warunku udziału w postepowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w 
ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność 
dokumentów, a nastepnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady 
spełnia/ nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i 
dokumentów.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania 
zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających , że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże co najmniej jedno 
zamówienie o charakterze złożoności i wartości porównywalnej z zakresem 
niniejszego zamówienia. ( tj. dowóz uczniów do szkół).Dokonanie oceny spełnienia 
warunku udziału w postepowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w 
ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność 
dokumentów, a nastepnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady 
spełnia/ nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i 
dokumentów.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W celu spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Zamawiający żąda złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże co najmniej jednego kierowcę z odpowiednimi uprawnieniami 
minimum 3 letnim doświadczeniem w zakresie przewozu osób, posiadających prawo 
jazdy kat. D, oraz ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie. Dokonanie 
oceny spełnienia warunku udziału w postepowaniu odbywać się będzie na podstawie 
złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi 
kompletność dokumentów, a nastepnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków 
według zasady spełnia/ nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści 
oświadczeń i dokumentów.

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 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  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 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, 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  wcześniej  niż  3  miesiące  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. Stosowne Pełnomocnictwo(a)- w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu właściwego rejestru 2. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

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
Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy w następujących okolicznościach: 1) W 
przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 
Zamawiającego, 2) zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego 



lub przez Wykonawcę 3) Zmiany umowy o których mowa muszą być dokonywane z zachowaniem 
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) 
wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły 
przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację b) zmiany ilości 
dowożonych uczniów do szkół i dzieci do przedszkola w trakcie trwania umowy a także zmianę 
trasy spowodowanych zmianą ilości dowożonych uczniów. 5) Zmiana pracownika ( kierowcy) 
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje 
zmianę pracownika w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń 
losowych, b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. 6) W przypadku zmiany pracownika , nowa osoba powołana do 
pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla danej funkcji. 7) Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, 
o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego. 8) Zmiany przepisów prawnych podatku VAT mających wpływ na cenę 
umowy 9) Zmiany nazwy, adresu firmy spowodowane zmianą organizacyjno-prawną , związaną z 
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą 10) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa 
jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji 
zmiany b) uzasadnienie zmiany c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w 
umowie jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy 11) Dokonanie zmian, 
wymaga podpisania aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.murow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 19- nieodpłatnie. Na wniosek wykonawcy 
Zamawiający prześle specyfikację pocztą, wówczas pobierze tylko koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów 
pokój nr 10 /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


