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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM,
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) nazwa przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół

w roku szkolnym 2015/2016

2) opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów niepełnosprawnych z

terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach i Katowicach.

Usługa obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasach:

I. Trasa pierwsza – 23 uczniów z terenu miasta Lędziny do:
a) 13 dzieci - Szkoła Podstawowa z O. I. nr 1 w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5,
b) 3 dzieci - Miejskie Przedszkole z O. I. nr 1 w Lędzinach, ul. Stadionowa 1,
c) 7 dzieci - Gimnazjum z O. I. nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72.
Dzienna długość trasy (dowóz i odwóz) – ok. 100 km.
Okres świadczenia usługi obejmuje ok. 190 dni.

Jeden z uczniów porusza się na wózku inwalidzkim, w związku z czym w pojeździe konieczne jest
zapewnienie  miejsca  na  przechowywanie  złożonego  wózka  (z  zabezpieczeniem  przed  jego
przesuwaniem się w czasie jazdy).

II. Trasa druga – 13 uczniów z terenu miasta Lędziny do:
a) Zespół Szkół Specjalnych w Tychach, ul. Edukacji 21.
Dzienna długość trasy (dowóz i odwóz) – ok. 109 km.
Okres świadczenia usługi obejmuje ok. 190 dni.

III. Trasa trzecia – 4 uczniów z terenu miasta Lędziny do:
a) 2 uczniów - Szkoła Specjalna w Mysłowicach, ul. B. Wały 4,
b) 1 uczeń - Gimnazjum nr 12 w Katowicach, ul. Staszica 2,
c) 1 uczeń - IX Liceum Ogólnokształcące z O. I. w Katowicach, ul. Chrobrego 4.
Dzienna długość trasy (dowóz i odwóz) – ok. 140 km.
Okres świadczenia usługi obejmuje ok. 190 dni.

Jeden z uczniów porusza się na wózku inwalidzkim, w związku z czym w pojeździe konieczne jest
zapewnienie miejsca na przewożenie dziecka w wózku (z zabezpieczeniem przed jego przesuwaniem
się w czasie jazdy).

Oferenci mogą składać oferty na wybrane lub wszystkie trasy  .
1. Szczegółowy  harmonogram  dowozu  i  szczegóły  organizacyjne  dowozu  poszczególnych  uczniów

ustalone zostaną przez Wykonawcę z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
2. Opiekę nad uczniami w czasie przewozów organizuje i zapewnia na własny koszt Wykonawca, przy

czym osoba sprawująca opiekę musi być osobą pełnoletnią i posiadać dobry stan zdrowia. W terminie 7
dni  od  dnia  zawarcia  umowy  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  wykaz  osób,  które  będą
sprawowały bezpośrednią opiekę podczas dowozu uczniów na poszczególnych trasach. Osoba pełniąca
funkcję opiekuna zobowiązana będzie przyjąć dziecko od rodzica, sprawować opiekę w czasie dowozu
i przekazać po przyjeździe do szkoły, pod opiekę nauczycielowi lub opiekunowi w szkole. W drodze
powrotnej opiekun przyjmuje dziecko od nauczyciela lub opiekuna, sprawuje opiekę w czasie jazdy i po
przyjeździe pod miejsce zamieszkania przekazuje rodzicowi.

3. Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w
innym dniu wolnym od zajęć,  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z
rozkładem ustalonym przez szkołę.

4. Szczegółową  listę  uczniów  objętych  dowozem,  numery  kontaktowe  do  rodziców  lub  opiekunów
prawnych Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dowozu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami  prawa,  zapewnienia  uczniom  właściwych  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny,  ze
szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży, pojazdem należycie oznakowanym i
przystosowanym do realizacji przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze, iż przedmiotem umowy jest
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przewóz  uczniów  niepełnosprawnych,  Wykonawca  powinien  dołożyć  szczególnej  staranności  przy
opiece w czasie wykonywania usługi.

6. Wykonawca  ubezpiecza  pojazdy  i  pasażerów  od  wszelkich  szkód  powstałych  podczas  dowozu  i
pozostających w związku z przewozem.

7. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
1) zapewnienie  środków  transportu  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  określonych  umownie

zadań.  Pojazdy  muszą  posiadać  odpowiednią  ilość  siedzeń  wyposażonych  w  biodrowe  pasy
bezpieczeństwa;

2) zapewnienie płynności jazdy, tzn. w przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z samochodów
Wykonawca zobowiązany jest kontynuować przewozy zastępczym środkiem transportu;

3) niezwłoczne  przekazywanie  Zamawiającemu  wszelkich  informacji,  mających  wpływ  na
organizację dowozu uczniów oraz wniosków w zakresie usprawnień technicznych;

4) przestrzeganie przepisów prawa, regulujących ruch drogowy i określających warunki techniczne
pojazdów;

5) ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  wobec  uczniów  za  szkody  wynikłe  z  ruchu  pojazdów,
przewozu uczniów na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach;

6) wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  odpowiedniego  standardu  przewozu  uczniów,  do
punktualnego  i  terminowego  podstawiania  samochodów  w  miejscu  zamieszkania  uczniów,  do
zaprowadzenia i odebrania uczniów od wychowawców;

7) wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych
czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) kierowcy samochodów zobowiązani są do posiadania telefonów komórkowych.
8. Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia:

1) dowozy  uczniów  winny  być  realizowane  za  pomocą  sprawnych  technicznie  środków
transportu,

2) świadczenie usług musi odbywać się środkami transportu:
a) gwarantującymi  pełne  bezpieczeństwo  przy  przewozie  uczniów  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami prawa oraz o liczbie miejsc siedzących adekwatnych do ilości
przewożonych dzieci;

b) posiadającymi  aktualne  badania  techniczne  oraz  aktualne  ubezpieczenie  od
odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków;

c) wyposażonymi  w  odpowiednią  wentylację,  ogrzewanie  wewnętrzne  zapewniające
uczniom odpowiedni komfort jazdy;

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras  przewozu uczniów, ilości  przewozów w tygodniu,
terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami zamawiającego wynikającymi z
realizacji obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dowozu do szkół.

10. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.
11. Wykonawca uwzględni w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, w oparciu o

własne kalkulacje kosztów.
3) termin wykonania zamówienia: od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
4) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1. Wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności.  Warunek  ten  zostanie
uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kserokopię licencji.

2. Wykonawca  dysponuje  potencjałem  technicznym.  Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli
Wykonawca  oświadczy,  że  dysponuje  środkiem  transportu  zapewniającym  wykonywanie  usługi
przewozu (oświadczenie).

3. Wykonawca  oświadczy,  że  dysponuje  osobą/osobami  posiadającymi  wymagane  uprawnienia  do
kierowania pojazdem wskazanym przez Wykonawcę (oświadczenia).

4. Wykonawca  oświadczy,  że  dysponuje  osobą/osobami,  które  wykonywać  będą  zadania  opiekuna
(oświadczenie).

5) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do formularza ofertowego).
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2. Kopia  licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  w  zakresie  przewozu  osób
obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.

3. Kopia wypisu z rejestru przedsiębiorców wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące
przed datą złożenia oferty.

4. Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca w celu realizacji przedmiotowego zadania wraz z opisem
wyposażenia technicznego. (załącznik nr 2 do formularza ofertowego)

5. Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  wykonywać  zamówienie  posiadają  wymagane  uprawnienia.
(załącznik nr 3 do formularza ofertowego)

6. Kopia  dowodu  rejestracyjnego  z  wpisem  o  przeznaczeniu  pojazdu  do  przewozu  osób
niepełnosprawnych  lub  inny  dokument  potwierdzający  przystosowanie  pojazdu  do  przewozu  osób
niepełnosprawnych.

7. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu pojazdu
8. Kopia  polisy  lub  innego  dokumentu  ubezpieczenia  (minimum 100.000,00  zł)  potwierdzającego,  że

Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  i  od  nieszczęśliwych  wypadków  w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz w przypadku,
gdy ubezpieczenie obejmuje okres krótszy, oświadczenie, że Wykonawca ubezpieczy się w zakresie
j.w. przez czas realizacji przedmiotu zamówienia,

6) informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania
oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z
wykonawcami: forma elektroniczna lub fax,

7) termin związania ofertą: Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu
związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  Wykonawca,
którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w  sprawie  realizacji  usługi,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.

8) opis sposobu przygotowywania ofert: oferty należy złożyć     w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy
przewozu uczniów niepełnosprawnych” w terminie do dnia 3 sierpnia 2015r. do godz. 12.00.

9) miejsce oraz termin składania ofert: Urząd Miasta Lędziny ul. Lędzińska 55 pokój. 112.
10) opis sposobu obliczenia ceny: 

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
Kryterium

Maksymalna ilość punktów, jakie może 
otrzymać oferta

1 Cena (C) 100% 100  punktów

W przypadku  kryterium  „Cena”  oferta  otrzyma zaokrągloną  do  dwóch miejsc  po  przecinku ilość  punktów
wynikającą z działania :  Pi (C) = C min / Ci * 100%, gdzie:

Pi ilość punktów, jakie otrzyma oferta „I” za kryterium „Cena”

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

C i cena oferty weryfikowanej „i”

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100 %

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego: informacja pisemna 

13) inne wymagania: ………………………………………………………………………………………………

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone  zgodnie  z  postanowieniami  Regulaminu udzielania
zamówień  o  wartości  nie  przekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  30.000  euro,
udostępnionego na stronie internetowej www.ledziny.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121).

….……………………………………………
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Data i podpis Kierownika Zamawiającego


