
Murów: Dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół pod stawowych, 

gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie 

zakupu biletów miesi ęcznych na lata szkolne 2013,2014, 2014,2015  

Numer ogłoszenia: 239134 - 2013; data zamieszczenia : 21.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 zamawiaj ącego:  www.murow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dowóz uczniów wraz z opiekunami do 

szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu 

biletów miesięcznych na lata szkolne 2013,2014, 2014,2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Murów do: Publicznego 

Gimnazjum w Zagwiździu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie, Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Starych Budkowicach, Publicznego Przedszkola w Murowie i Publicznego 

Przedszkola w Starych Budkowicach w latach szkolnych 2013/2014,2014/2015. Wykonawca 

zobowiązany będzie do dowiezienia i odwiezienia uczniów i dzieci do przedszkoli zgodnie z 

opracowanym harmonogramem. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i przedszkoli i z 

powrotem wynosi 243. Dzienna trasa dowozu wynosi do około 360km. Z uwagi na utrudniony manewr 

nawracania na drodze w miejscowości Święciny i w miejscowości Okoły Zamawiający przewiduje na 

tych trasach dowóz uczniów mikrobusami. Wykonawca winien dowieźć uczniów do szkół i dzieci do 

przedszkoli na godzinę 7:45. Odwiezienie uczniów do miejscowości zamieszkania powinno nastąpić w 

godzinach od 12:40 do 16:00,a dzieci przedszkolnych w godz. od 13:00 do16:00. Faktyczne godziny 

odjazdów autobusów Wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli. 

Zestawienie dojazdów uczniów do szkół i przedszkoli stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. Bilety 

miesięczne będą przekazywane poszczególnym dyrektorom szkół i przedszkoli przez Wykonawcę 

najpóźniej do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania zamówienia. Wykonawca na 

podstawie wyŜej wymienionego załącznika wystawi fakturę i przekaŜe ją Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół i 

przedszkoli i w drodze powrotnej. Ostateczne godziny przejazdów autobusów, z uwzględnieniem 



przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z 

Wykonawcą, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć w jednostkach oświatowych. 

Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. Osoba pełniąca 

funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie 

przewozu dzieci do przedszkoli i szkół, zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz 

wysiadania z pojazdu dzieci, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie 

przejazdu, w przypadku stwierdzenia sytuacji zagraŜającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe, 

niedopuszczenie do ich przewozu. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca 

podstawi niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 60 minut od powstania awarii, autobus 

spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemoŜności 

zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi 

przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Ilość pojazdów na danej trasie przewozu 

naleŜy dostosować do ilości przewoŜonych uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli. Wykonawca 

uwzględni moŜliwość sporadycznych zmian godzin dowozu uczniów i odbiór wynikających z 

organizacji pracy szkoły czy przedszkola. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Miejsce 

wykonywania zamówienia: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie ul. Wolności 20 2) Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach ul. Wołczyńska 14 3) Publiczne Gimnazjum w 

Zagwiździu ul. Lipowa 68 4) Publiczne Przedszkole w Murowie ul. Lipowa 17 5) Publiczne 

Przedszkole w Starych Budkowicach ul. Wołczyńska 2 KaŜdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję 

lokalną trasy - w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, 

szczególnie naleŜy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości 

dojeŜdŜających uczniów oraz posiadanego taboru, gdyŜ wyklucza się moŜliwość roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 

wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.11.20.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w 

wysokości 8.000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają aktualną licencję 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. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na podstawie złoŜonych dokumentów przez Wykonawcę na 

zasadzie spełnia nie spełnia co musi wynikać jednoznacznie z treści dokumentów i 

oświadczeń. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i 

doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia, jeŜeli Wykonawca wykaŜe 

wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje, co 

najmniej 2 zadania o zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. dowóz uczniów 

do szkół. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

podstawie złoŜonych dokumentów przez Wykonawcę na zasadzie spełnia nie spełnia co 

musi wynikać jednoznacznie z treści dokumentów i oświadczeń. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dysponowania potencjałem 

technicznym, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponować co najmniej : 

3 sprawnymi autobusami 2 sprawnymi mikrobusami Pojazdy muszą posiadać waŜne 

badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW. Ocena spełniania warunku udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na podstawie złoŜonych dokumentów przez Wykonawcę na 

zasadzie spełnia nie spełnia co musi wynikać jednoznacznie z treści dokumentów i 

oświadczeń. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą 

dysponować co najmniej 5 kierowcami autobusów z uprawnieniami tj. waŜne prawo jazdy, 

kat. D i minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie przewozu osób, posiadają waŜne 

świadectwo kwalifikacji dla kierowców lub zaświadczenie. Ocena spełniania warunku 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złoŜonych dokumentów przez 

Wykonawcę na zasadzie spełnia nie spełnia co musi wynikać jednoznacznie z treści 

dokumentów i oświadczeń. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 

000 PLN w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający 

przyjmie, iŜ sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego 

kursu tej waluty. określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia) Ocena spełniania warunku udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na podstawie złoŜonych dokumentów przez Wykonawcę na 

zasadzie spełnia nie spełnia co musi wynikać jednoznacznie z treści dokumentów i 

oświadczeń. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;  

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie;  

• wykaz narzędzi, wyposaŜenia 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 takŜe zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 



przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny 

odpis z właściwego rejestru, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwo do 

działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upowaŜniona do reprezentowania 

Wykonawcy z mocy prawa. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego art. 23 ust. 2 ustawy Pzp- dot. 

wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie. SEKCJA IV: PROCEDURA 

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: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza zmianę w przypadku: -zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą 

formy organizacyjno- prawną przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, - w przypadku zmiany 

przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej naleŜnego podatku VAT ulegnie 

zmianie wynagrodzenie Wykonawcy - NiezaleŜnych od stron Umowy zmian organizacyjnych 

dotyczących osób kluczowych dla realizacji przedmiotu Umowy . -Zamawiający przewiduje równieŜ 

moŜliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian 

postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy zmianie zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp, z tym zastrzeŜeniem, iŜ zmiany te 

wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień 



publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz 

zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. - zmiany zakresu części 

zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia 

podwykonawcy, przy czym ww zmiana spowodowana moŜe być okolicznościami zaistniałymi w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. - W przypadku zmiany ceny hurtowej oleju napędowego EKODISEL 

ogłaszanego przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. o ponad 10% w stosunku do ceny 

obowiązującej w dniu podpisania umowy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany kwoty 

określonej w ofercie o wskaźnik wzrostu cen wynikający z ogłaszanego corocznie Komunikatu 

Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, nie 

częściej niŜ raz w danym roku szkolnym. - zakres przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, przym czym ww zmiana spowodowana moŜe być okolicznościami 

wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy. -Zmiany w 

obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na n przedmiot i warunki umowy oraz zmiany 

sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i lub Zamawiającego skutkującej niemoŜliwością realizacji 

przedmiotu zamówienia. -Zmiany moŜe inicjować kaŜda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, 

określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: - opis zmiany -uzasadnienie 

zmiany, - koszt zmiany i sposób jej wyliczenia -wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia - czas 

wykonania zmiany - wpływ zmiany na termin zakończenia zamówienia. -wszelkie zmiany i 

uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie 

uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności. Wszystkie powyŜsze postanowienia 

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody. O zmianie naleŜy poinformować Zamawiającego, nie później 

niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.murow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w 

Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 19 nieodpłatnie.. 

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

03.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 

10 / sekretariat/.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 


