
Murów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy 
Murów.
Numer ogłoszenia: 255104 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
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 niepełnosprawnych 
wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek 
oświatowych znajdujących się na terenie: Dobrzenia Wielkiego, Opola i Namysłowa w roku 
szkolnym 2013/2014. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad uczniami w 
czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie 
przewozu na dwóch trasach. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i z powrotem wynosi 
4. Dzienna trasa dowozu na 2 trasach wynosi około 200km. Faktyczne godziny dowozu i powrotu 
Wykonawca ustali po otrzymaniu rozkładu zajęć z poszczególnych szkół. Wykonawca podczas 
świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo tj. poza kierowcą, 
opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności do 
czynności prawnych. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: 
zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci, zapewnienie bezpiecznego wsiadania do 
pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci niepełnosprawnych , doprowadzenia i przyprowadzenia z 
samochodu do szkoły każdego ucznia. W trakcie realizacji usługi oraz w przypadku 
indywidualnych zmian zajęć szkolnych Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować się z 
dyrektorami odpowiednich szkół. W tracie trwania ferii, świąt lub innych wyznaczonych przez 
dyrekcje placówek oświatowych jako wolne od zajęć przewozy nie będą się odbywały. Pojazdy 
muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa . Z przewozów objętych zamówieniem mogą 
korzystać tylko dzieci wskazane przez Zamawiającego. W przypadku awarii wyznaczonego 
samochodu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 minut od 
powstania awarii, samochód spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W 
przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu 
wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Zamawiający 
ustala liczbę samochodów w ilości 2 dwa wraz z opiekunem. Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać 
ubezpieczenie OC, AC, NNW. Uczniów niepełnosprawnych Wykonawca odbiera z domu i po 
zakończonych zajęciach lekcyjnych dowozi do domu. Wykonawca winien dowieźć uczniów do 
szkół na następujących trasach: I trasa dowozu : Czarna Woda - Namysłów powrót: Namysłów- 
Czarna Woda II trasa dowozu: Morcinek- Zagwiździe- Radomierowice- Zagwiździe- Murów- 
Dobrzeń Wielki-Opole- wyjazd o godz. 6:30 powrót: Opole-Dobrzeń Wielki- Murów- Zagwiździe- 
Radomierowice- Zagwiździe- Morcinek lub II trasa dowozu: Radomierowice- Zagwiździe - 
Morcinek- Zagwiździe- Murów- Dobrzeń Wielki- Opole- wyjazd o godz. 6:30 powrót: Opole- 



Dobrzeń Wielki-Murów- Zagwiździe- Morcinek- Zagwiździe- Radomierowice Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonywania zamówienia: - Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki - Zespół Szkół 
Specjalnych - Gimnazjum Specjalne ul. Książąt Opolskich 21 45-005 Opole - Zespół Szkół 
Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 Specjalna ul. Książąt Opolskich 21 45-005 
Opole - Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie ul. Staszica 8 46-100 
Namysłów Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu uzyskania 
wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość 
kilometrów na poszczególnych trasach , gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z 
tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 
Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

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

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: Rozpoczęcie: 
02.09.2013.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w 
wysokości 2.200,00 zł, słownie: dwa tysiące dwieście złotych

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 udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają 
uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają aktualną licencję 
( zezwolenie) 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 spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
złożonych dokumentów i oświadczeń przez Wykonawcę na zasadzie spełnia nie 
spełnia.

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

• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i 
doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże 
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub 
wykonuje, co najmniej 2 zadania o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej 
z zakresem niniejszego zamówienia tj. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. 



Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
złożonych dokumentów przez Wykonawcę na zasadzie spełnia nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje lub 
będzie dysponował co najmniej dwoma środkami transportu, przeznaczonymi do 
realizacji przewozów zgodnie z § 35 lub 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz.U. z 2007r. nr 
186 poz. 1322) pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne i ubezpieczenie 
OC, AC i NNW. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na podstawie złożonych dokumentów przez Wykonawcę na zasadzie 
spełnia nie spełnia.

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

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą 
dysponować co najmniej 2 kierowcami z uprawnieniami tj. ważne prawo jazdy, 
minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie przewozu osób, posiadają ważne 
świadectwo kwalifikacji dla kierowców oraz ukończony kurs dokształcający w 
zakresie przewozu osób. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na podstawie złożonych dokumentów przez Wykonawcę na zasadzie 
spełnia nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 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, iż 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 
złożonych dokumentów przez Wykonawcę na zasadzie spełnia nie spełnia.

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  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  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, 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 należycie; 

• 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; 

• 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 ubezpieczenia 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 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; 

• 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.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)

Stosowne pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

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
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 należnego podatku VAT 
ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy - Niezależnych od stron Umowy zmian 
organizacyjnych dotyczących osób kluczowych dla realizacji przedmiotu Umowy . - Zamawiający 
przewiduje również możliwość 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 
zastrzeżeniem, iż 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. 
-z miany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub 
wprowadzenia podwykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. - zmiany ilości dowożonych uczniów do 



szkół i placówek w trakcie trwania umowy a także zmianę trasy spowodowanych zmianą ilości 
dowożonych uczniów - zakres przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany, przy czym ww zmiana spowodowana może 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 niemożliwością realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, 
określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) opis zmiany b) 
uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany i sposób jej wyliczenia d) wpływ zmiany na wysokość 
wynagrodzenia e) czas wykonania zmiany f) 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 nieważności. Wszystkie powyższe 
postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy poinformować 
Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności.

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 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: 
10.07.2013 godzina 09:30, 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


