
Cisek: Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół 

Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie 

zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 

Numer ogłoszenia: 259636 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cisek , ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, woj. opolskie, tel. 077 

4871172, faks 077 4871140. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.gmina.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci i ich opiekunów do 

Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów 

miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz dzieci i ich 

opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w roku 

szkolnym 2014/2015 w okresie od 01 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. Przewóz dzieci i ich 

opiekunów będzie się odbywał w dni nauki szkolnej z wyłączeniem wszystkich dni wolnych od nauki. 

Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum odbywać się będzie 

na podstawie imiennego biletu miesięcznego. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał wg 

ustalonych tras i kursów z możliwością korzystania przez dzieci z innych kursów autobusowych 

wykonawcy na terenie Gminy Cisek. Zestawienie tras dowozu, ilości uczniów oraz godziny przywozu 

dzieci do szkół i ich powroty stanowi zał. nr 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dzieci 

muszą zostać dowiezione do szkół i przedszkoli oraz odwiezione po zajęciach w godzinach podanych 

w zał. nr 11 do SIWZ. 1.Dojazd do PSP ŁANY: Dzielnica - Łany - 13 uczniów, Roszowice - Łany - 5 

uczniów, Nieznaszyn - Łany - 4 uczniów, Przewóz -Łany - 15 uczniów, Podlesie - Łany - 8 uczniów, 

Miejsce Odrzańskie - Łany - 20 uczniów, Błażejowice - Łany - 8 uczniów, Razem: 73 uczniów. 

2.Dojazd do PSP ROSZOWICKI LAS: Cisek (Olszowa) - Roszowicki Las - 12 uczniów, Cisek GOK - 

Roszowicki Las - 19 uczniów, Cisek Bełk - Roszowicki Las - 1 uczeń, Steblów - Roszowicki Las - 4 

uczniów, Steblów, ul Byczynicka - Roszowicki Las - 1 uczeń, Sukowice - Roszowicki Las - 8 uczniów, 

Dzielnica - Roszowicki Las - 1 uczeń, Razem: 46 uczniów. 3.Dojazd do PSP LANDZMIERZ: Kobylice - 

Landzmierz - 13 uczniów, Kobylice - Landzmierz - Cisek - 6 uczniów, Biadaczów - Landzmierz - 2 

uczniów, Biadaczów - Landzmierz - Cisek - 4 uczniów, Cisek - Landzmierz - 30 uczniów, Sukowice - 



Landzmierz - 3 uczniów, Steblów - Landzmierz - 1 uczeń, Przewóz - Landzmierz - 1 uczeń, Razem: 60 

uczniów. 4.Dojazd do GIMNAZJUM CISEK: Kobylice - Cisek - 17 uczniów, Landzmierz-Cisek - 15 

uczniów, Roszowicki Las - Cisek - 17 uczniów, Steblów - Cisek - 4 uczniów, Sukowice - Cisek - 9 

uczniów, Nieznaszyn - Cisek - 5 uczniów, Dzielnica - Cisek - 7 uczniów, Przewóz - Cisek - 12 uczniów, 

Miejsce Odrzańskie - Cisek - 5 uczniów, Podlesie - 6 uczniów, Błażejowice - Cisek - 5 uczniów, Łany - 

Cisek - 14 uczniów, Roszowice - Cisek - 5 uczniów, Razem: 121 uczniów. 5.Dojazd do Gminnego 

Przedszkola w Łanach: Błażejowice - Łany - 1 dziecko, M. Odrzańskie - Łany - 1 dziecko, Przewóz - 

Łany - 4 dzieci, Roszowice - Łany - 1 dziecko, Dzielnica - Łany - 2 dzieci, Razem: 9 dzieci. 6.Dojazd 

do Gminnego Przedszkola w Cisku: Landzmierz - Cisek - 3 dzieci, Kobylice - Cisek - 8 dzieci, Steblów 

- Cisek - 4 dzieci, Sukowice - Cisek - 1 dzieci, Roszowicki Las - Cisek - 6 dzieci, Razem: 22 dzieci. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości przewożonych dzieci - zakupu 

biletów oraz w rozkładzie jazdy stosownie do roz. XVI pkt.2 lit. a), b) SIWZ. Wykonanie przedmiotu 

zamówienia musi być realizowane poprzez świadczenie usług o odpowiednim standardzie, 

odpowiednimi środkami transportu zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów. Przedmiotowe 

zadanie należy wykonać tak, aby spełniało swoją funkcję, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącego te normy.. 

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

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: Zakończenie: 26.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert 

wnieść wadium w wysokości 4.000,00 (słownie: cztery tysiące) zł. Wadium może być wnoszone w 

jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zmianami). 

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 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada licencję/zezwolenie 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze 

zmianami), ważną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wspólników spółki 

cywilnej powyższy warunek powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie. 



Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonych wraz z ofertą 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie dzieci 

do szkół i przedszkoli, która trwała co najmniej 10 miesięcy o wartości co najmniej 

200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) zł. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

dowodów dotyczących głównych usług, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Za główne należy uznać takie usługi, które potwierdzają spełnianie warunków 

udziału określone powyżej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz wspólników spółki cywilnej powyższy warunek winien spełnić co 

najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Zamawiający 

oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunku. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże iż dysponuje środkami transportu 

- autobusami przystosowanymi do przewozu dzieci w ilości minimum 5 szt. posiadającymi 

aktualne na dzień składania ofert zezwolenie dopuszczające pojazd do ruchu, w celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

wspólników spółki cywilnej powyższy warunek winien spełnić co najmniej jeden z tych 

wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Zamawiający oceni, czy wykonawca 

spełnia warunek na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże, iż posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

niniejszego zamówienia, wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia wynosi co najmniej 

200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) zł lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie. W 

przypadku gdy kwota ubezpieczenia wyrażona jest w walucie innej niż PLN, do obliczenia 

równowartości kwoty ubezpieczenia zamawiający zastosuje średni kurs NBP obowiązujący 

w dniu upływu terminu składania ofert. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza zobowiązany jest utrzymać posiadane ubezpieczenie przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz wspólników spółki cywilnej powyższy warunek winien spełnić co 

najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Zamawiający 

oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunku. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia albo 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; 

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

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

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; 

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) 

1.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków, przedkłada na podstawie art.26 ust.2b. ustawy pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia: a)pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części 

zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku 

gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, b)pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy narzędzi, wyposażenie zakładu i urządzeń 

technicznych na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające także wykaz narzędzi, 

wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych które zostaną przez ten podmiot udostępnione w 

przypadku gdy wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów. 2.Pełnomocnictwo 

do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

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 możliwość zmiany postanowień umowy które mogą być zmienione w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących 

warunkach w zakresie: 1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w 

poszczególnych miesiącach w ilości przewożonych dzieci - zakupu biletów oraz w rozkładzie jazdy 

spowodowanych zmianą miejsca zamieszkania uczniów oraz miejsca uczęszczania do 

poszczególnych szkół. W przypadku konieczności dokonania zmian w rozkładzie jazdy lub ilości 

przewożonych osób zamawiający przedstawi wykonawcy pisemną zmianę pięciodniowym 

wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wprowadzenia zmian. Zmiany w rozkładzie jazdy 

lub ilości przewożonych osób spowodowanych zmianą miejsca zamieszkania uczniów oraz miejsca 

uczęszczania do poszczególnych szkół wprowadzone w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie 

wymagają formy aneksu. 2.Cena jednego biletu miesięcznego podana w ofercie może ulec zmianie 

jedynie w przypadku gdy potrzeba zmiany będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa. 3.Zmiany 

podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej 

przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca polegał na 

zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.Zmiany nazwy, adresu firmy, 

spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

5.Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 

dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia 

zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: bip.cisek.gmina.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. nr 23.. 

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

13.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, Sekretariat, 

pok. nr 18.. 

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 

 


