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2014/2015 WRAZ Z ODWOZEM 

Numer ogłoszenia: 134973 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec , ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, woj. 

podkarpackie, tel. 17 7730590 w. 124, faks 17 7730590. 

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 Z TERENU GMINY MIELEC DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ I 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2014/2015 WRAZ Z ODWOZEM. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY 

MIELEC DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2014/2015 

WRAZ Z ODWOZEM Przez dowóz uczniów niepełnosprawnych rozumie się: dowożenie 

uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec do szkół i placówek oświatowych z 

miejsca zamieszkania i odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania. Przewożone dzieci 

niepełnosprawne zostają odbierane i przewożone pod adres zamieszkania podany przez 

opiekuna Pojazdy przeznaczone do przewozu muszą odpowiadać przepisom ustawy Prawo o 

ruchu drogowym. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 

certyfikat kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla jednej z osób 

zarządzających firmą wykonawcy . Zamawiający wymaga aby przewóz odbywał się 

sprawnymi technicznie pojazdami służącymi do przewozu uczniów niepełnosprawnych. W 

okresach jesienno zimowych pojazdy dowożące uczniów muszą być odpowiednio ogrzewane 

. W ofercie należy podać cenę oferty za jeden dzień dowozu jednego dziecka uczestniczącego 

w zajęciach. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty. Wymagania szczegółowe związane z 

przedmiotem zamówienia: wykonawcę obowiązuje najwyższa staranność w wykonaniu 

przedmiotu zamówienia wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg 
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oraz terminowe wykonanie zamówienia pojazdy muszą być dostosowane do przewozu 

uczniów niepełnosprawnych, muszą zapewniać miejsca siedzące dla wszystkich 

przewożonych osób, pojazdy muszą być odpowiednio oznakowane - przewóz osób 

niepełnosprawnych, - wszystkie pojazdy muszą posiadać możliwość montażu najazdów na 

ewentualne żądanie Zamawiającego Zamawiający wymaga od Przewoźnika że w każdym 

pojeździe udzielającym usługę dowozu musi być opiekun posiadający kurs udzielania 

pierwszej pomocy. Zamawiający nie dopuszcza przesadzania dzieci w trakcie dowozu do 

innego pojazdu poza szczególnymi powodami Czas trwania dowozu- odwozu dla 

poszczególnego dziecka nie może być dłuższy niż 1 godz. Godziny przejazdów dojazd i 

powrót od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej zgodnie z ustalonym planem lekcji 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w 

drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów 

uczniów. Wykonawca zapewni doprowadzenie dzieci przez opiekuna z samochodu do szkoły 

i ze szkoły do samochodu Odbiór uczniów będzie następował z miejsca ich zamieszkania 

dokładne adresy wskazane zostaną Wykonawcy przy podpisaniu umowy Liczba uczniów 

objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć; po każdej zmianie Zamawiający 

przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów W przypadku zmian liczby dowożonych 

uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym 

wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie 

wykazu uczniów i miejsca ich odbioru Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy 

i opiekuna Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów 

niepełnosprawnych obejmuje dowóz i odwóz uczniów zgodnie z załączonym poniżej 

zestawieniem adresowym : Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Mielcu, 

ul. Wojsławska 278 Dowożonych 6 uczniów Chorzelów 766 m.12, Chorzelów 364, Trześń 

249, Rzędzianowice 245, Szydłowiec 27, Złotniki 29, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno 

Wychowawczy - filia Wola Pławska Dowożonych 3 uczniów Wola Mielecka 45, 

Rzędzianowice 42, Wola Mielecka 509 Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu Dowożonych 3 uczniów Chrząstów 177 C, 

Chorzelów 765 m.73, Chorzelów 191, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mielcu, 

ul. Królowej Jadwigi 1, Dowożonych 18 uczniów Wola Chorzelowska 39, Chrząstów 12, 

Podleszany 112, Rzędzianowice 94, Trześń 184, Trześń 184 Złotniki 286 Chorzelów 282, 

Chorzelów 765 m.73, Wola Mielecka 100, Rzędzianowice 383 Rydzów 77, Trześń 144 , 

Trześń 22B, Podleszany 436, Podleszany 436, Rzędzianowice 180, Chorzelów 365 A. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8. 

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: 

01.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

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 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się 

posiadaniem niezbędnej aktualnej licencji do wykonywania transportu 

drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1265 z późn. zm.). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponować sprawnymi technicznie środkami transportu 

do przewozu osób niepełnosprawnych w liczbie niezbędnej do wykonania 

zamówienia w tym wymagane jest posiadanie co najmniej jednego środka 

transportu przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim ,który 

musi mieć zamontowane szyny do mocowania wózków. Samochody musza 

być wyposażone w wykładzinę antypoślizgową w przestrzeni pasażerskiej, 

oraz muszą mieć zamontowane na wszystkich siedzeniach pasy 

bezpieczeństwa wg zał. nr 5 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi 

kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im 

powierzone, tj.: osoby, które będą pełnić funkcję kierowcy posiadającą 

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów, oraz osoby do opieki 

posiadające ukończony kurs pierwszej pomocy. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie 



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 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; 

 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; 

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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy 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) 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) wypełniony i podpisany Formularz 

OFERTY wg zał. nr 1 do SIWZ, 2) wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom 

wg. zał. nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej 

podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że 

jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej notarialnie. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zdolnych 

do wykonania zamówienia, na których wiedzy, doświadczeniu i osobach, Wykonawca będzie 

polegał do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) - jeżeli będzie dotyczyć, wg 

wzoru zał. nr 8 do SIWZ. 5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp lub informację o tym, że Wykonawca do takiej 

grupy nie należy (oświadczenie zawarte jest w formularzu OFERTA). 

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 przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 

ustawy w przypadku: 1) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego; 2) 

zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 3) siły 

wyższej; 4) zmiany liczby dowożonych dzieci; 5) zmian godzin rozkładów jazdy 6) zmiany 

trasy 7) zmiany podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.gmina.mielec.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 03.07.2014 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

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 

 
        Wójt Gminy Mielec  

            Kazimierz Gacek 


