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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Zespołów 
Szkół na terenie gminy Węgliniec w latach 2013-2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 
zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do Zespołów Szkół na terenie gminy Węgliniec przy 
uŜyciu autobusów i busów szkolnych (znak sprawy: PR.271.10.2013.ZP). 2. Opis przedmiotu 
zamówienia: 2.1 ZADANIE NR 1 - Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Węglińcu 2.1.1 
Liczba uczniów dojeŜdŜających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Węglińcu Dojazd do 
Węglińca Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Gimnazjum Szkoła Podstawowa 
Gimnazjum Szkoła Podstawowa Zielonka 6 30 7 32 Stary Węgliniec 15 27 15 19 Czerwona 
Woda 50 3 55 3 Razem 71 60 77 54 2.1.2 Trasy dowozu przedstawia poniŜszy plan kursów 
Nr kursu Trasa Dzień tygodnia Ilość km 1 Węgliniec - Zielonka Gajówka - Węgliniec 
poniedziałek-piątek 18 2 Węgliniec - Stary Węgliniec pod dębem - Węgliniec poniedziałek-
piątek 14 3 Węgliniec - Stary Węgliniec świetlica - Węgliniec poniedziałek-piątek 9 4 
Węgliniec - Czerwona Woda BZMO - ul. Kuźniczyska - Schronisko - ul.Kościelnik 1 - 
Węgliniec poniedziałek-piątek 27 5. Węgliniec -szkoła Czerwona Woda - Węgliniec 
poniedziałek-piątek 12 6 Węgliniec - Stary Węgliniec pod dębem - Zielonka Gajówka -
Węgliniec poniedziałek-piątek 28 7 Węgliniec - Stary Węgliniec pod dębem -Zielonka -
Węgliniec poniedziałek-piątek 24 8 Węgliniec - Stary Węgliniec pod dębem -Zielonka -
Wegliniec poniedziałek-piątek 24 9 Węgliniec - Czerwona Woda BZMO - ul. Kuźniczyska- 



Schronisko - ul.Kościelnik 1 - Węgliniec poniedziałek-piątek 27 Węgliniec - szkoła 
Czerwona Woda - Węgliniec poniedziałek-piątek 12 Razem 195 2.1.3. Przystanki szkolne: 
Węgliniec - ul.Partyzantów przy bramie szkolnej Zielonka - 1 przystanek szkolny Czerwona 
Woda : ul. Kolejowa (koło Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie) ul.3-go maja 40 w 
Czerwonej Wodzie 9 koło kopalni BZMO ul.3-go Maja 1 (przy skrzyŜowaniu z ul. 
Zgorzelecką) ul. Lubańska - przystanek główny PKS (przy skrzyŜowaniu ul. Lubańskiej z ul. 
Zgorzelecką) ul. Kuźniczyska ( przy schronisku) ul. Kościelnik 1 Stary Węgliniec ul. Główna 
(przystanek PKS na Ŝądanie) ul. Konopnickiej (koło świetlicy wiejskiej) ul. Główna 
(przystanek PKS za Ŝądanie, tzw. pod dębem) 2.2 ZADANIE NR 2 - Dowóz uczniów do 
Zespołu Szkół w Ruszowie 2.2.1. Liczba uczniów dojeŜdŜających do Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Ruszowie Dojazd do Ruszowa Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 
2014/2015 Gimnazjum Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Podstawowa Jagodzin 9 31 
13 27 Piaseczna 9 17 8 17 Polana 0 4 0 4 Kościelna Wieś 7 18 6 21 Stary Węgliniec 14 3 8 1 
Gozdnica 13 13 10 12 Razem 52 86 45 82 2.2.2. Trasy dowozu przedstawia poniŜszy 
tygodniowy plan kursów Nr kursu Trasa Dzień tygodnia Ilość km 1 Stary Węgliniec - 
Piaseczna - Jagodzin-Ruszów poniedziałek-piątek 24 2 Piaseczna- Jagodzin-Ruszów 
poniedziałek-piątek 18 3 Ruszów -Gozdnica -Polana - Ruszów poniedziałek-piątek 28 4 
Szklarka - Kościelna Wieś - Ruszów poniedziałek-piątek 12 5 Ruszów - Jagodzin - Piaseczna 
poniedziałek-piątek 16 6 Ruszów - Jagodzin - Piaseczna poniedziałek-piątek 17,5 7 Ruszów - 
Stary Węgliniec poniedziałek-piątek 12 8 Ruszów - Kościelna Wieś - Szklarka poniedziałek-
piątek 12 9 Ruszów - Kościelna Wieś poniedziałek-piątek 12 10 Ruszów - Gozdnica -Polana-
Ruszów poniedziałek-piątek 26 Razem 177,5 2.2.3. Przystanki szkolne Ruszów ul. 
Zgorzelecka - przy bramie szkoły ul. Zgorzelecka przy przejeździe kolejowym Piaseczna 
Droga 296 - koło sklepu Przystanek PKS Przystanek na końcu Piasecznej w stronę Starego 
Węglińca Przystanek koło transformatora Jagodzin Przystanek PKS Przystanek koło 
przejazdu kolejowego na Ruszów Polana Gozdnica przy SP Gozdnica przy Gimnazjum 
Szklarka Kościelna Wieś sklep 3. Dowóz uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do 
piątku kaŜdego tygodnia, w dni nauki szkolnej, w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), w okresie od 
02 września 2013r. do 26 czerwca 2015r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii 
zimowych i letnich oraz innych dni wolnych od zajęć. 4. Dowóz i odwóz uczniów odbywał 
się będzie według rozkładu opisanego w powyŜszych tabelach. Ilość kursów, rodzaj środka 
transportu oraz ilość kilometrów moŜe ulec korekcie po sporządzeniu planu lekcji w 
poszczególnych placówkach oświatowych. Wykonawca otrzyma szczegółowe godziny 
dowozu i odwozu uczniów wraz z wykazem kursów, rodzajem środka transportu oraz z 
ilością kilometrów po sporządzeniu planu lekcji w poszczególnych placówkach oświatowych. 
5. Środki transportu muszą być oznakowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, tablicą 
informującą, iŜ przewoŜone są dzieci . 6. Niedopuszczalne jest aby jechała większa liczba 
dzieci niŜ jest miejsc przeznaczonych dla pasaŜerów (według dowodu rejestracyjnego 
pojazdu) 7. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie wsiadania i 
wysiadania i podczas jazdy. 8. Wykonawca zapewnia opiekuna w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania, wysiadania i przewozu. Kierowca rozpoczyna 
jazdę po uzyskaniu zgody opiekuna uczniów. 9. Wykonawca gwarantuje, iŜ w sytuacjach 
awaryjnych na własny koszt zabezpieczy zastępczy środek transportu, w sposób zapewniający 
dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz opiekę nad tymi uczniami. Wykonawca opisze sposób 
realizacji zamówienia w sytuacjach awaryjnych. 10. W przypadku nie wywiązania się przez 
Wykonawcę z sytuacji awaryjnej Zamawiający zapewni środki transportu na koszt 
Wykonawcy. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12. 
Ustala się następujące warunki płatności. 12.1.Wartość umowy nie moŜe zostać podwyŜszona 
w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie 



waloryzowana w okresie realizacji umowy 12.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina 
Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660. 12.3. Rozliczenie 
usług następować będzie miesięcznymi fakturami VAT na podstawie miesięcznego 
zestawienia do faktury. 12.4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zestawienie 
zatwierdzone przez Dyrektora właściwej szkoły . 12.5. Płatność za fakturę VAT będzie 
dokonywana miesięcznie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 

1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia 
podstawowego. Zakres zamówień uzupełniających moŜe objąć: a) realizację 
przewozów w dniach nauki szkolnej (udział uczniów w olimpiadach, konkursach 
przedmiotowych, udział w zawodach sportowych, udział w kołach pozalekcyjnych, 
itp.). b) realizację przewozów w innych niŜ dni nauki szkolnej (rekolekcje, 
odpracowywanie nauki w innych terminach, święta szkolne, święta gminne, przewozy 
uczniów na imprezy organizowane przez zamawiającego, itp.) c) realizację dowozów 
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia 16. PowyŜsze 
przewozy uzupełniające powinny być uzgodnione z Zamawiającym telefonicznie lub 
na piśmie, na co najmniej dwa dni przed wyjazdem. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN W YKONANIA:  Zakończenie: 
26.06.2015. 

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  

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

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca musi przedstawić koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem, co 
najmniej jednej usługi polegającej na dowozie uczniów do szkół, przy czym 
wartość tej usługi nie moŜe być mniejsza niŜ 100.000,00 zł (brutto). Za 
wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot 
umowy został wykonany naleŜycie. W przypadku oferty składanej wspólnie 
przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać 
warunek. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, iŜ dysponuje : ZADANIE NR 1 a) co najmniej 1 
autobusem o minimum 39 miejsc dla pasaŜerów b) co najmniej jednym 
autobusem o minimum 50 miejsc dla pasaŜerów c) co najmniej jednym busem 
o minimum 18 miejsc dla pasaŜerów ZADANIE NR 2 a) co najmniej 1 
autobusem o minimum 39 miejsc dla pasaŜerów b) co najmniej jednym 
autobusem o minimum 50 miejsc dla pasaŜerów c) co najmniej jednym busem 
o minimum 18 miejsc dla pasaŜerów 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać , iŜ dysponuje ZADANIE NR 1; a)co najmniej 3 
kierowcami z kwalifikacjami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 6 
września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 
z póŜn. zm.) b)co najmniej dwoma osobami z kwalifikacjami do sprawowania 
opieki nad uczniami podczas dojazdu do i ze szkoły (podczas wsiadania, 
wysiadania i podczas jazdy autobusem) ZADANIE NR 2 : a)co najmniej 3 
kierowcami z kwalifikacjami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 6 
września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 
z późn. zm) b)co najmniej dwoma osobami z kwalifikacjami do sprawowania 
opieki nad uczniami podczas dojazdu do i ze szkoły (podczas wsiadania, 
wysiadania i podczas jazdy autobusem) 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 naleŜy przedłoŜyć: 



• 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; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• 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; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy 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; 

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 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 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2. 2. 
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany 
zawartej umowy dotyczące : 2.1.terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia 
jednej z następujących okoliczności: a) działania siły wyŜszej b) z powodu uzasadnionych 
zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 
zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego 2.2 
wzrostu/obniŜenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 2 w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. 2.3 Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w 
przypadku a) uzasadnionej zmiany długości tras b) uzasadnionej zmiany przebiegu trasy c) 
uzasadnionej zmiany ilości i miejsc przystanków 3. Termin powiadomienia o konieczności 
wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moŜe nastąpić później niŜ 3 dni od zaistnienia 
okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści 
umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem niewaŜności 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wegliniec.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  28.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 
Węgliniec Sekretariat pokój nr 21. 

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



IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 
 


