
Kawęczyn:  Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci 
do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów 

miesięcznych w okresie od 01.09.2014 do 26.06.2015 r.

Numer ogłoszenia: 241308 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.  1)  NAZWA  I  ADRES: Gmina  Kawęczyn,  Kawęczyn  48,  62-704  Kawęczyn,  woj. 
wielkopolskie, tel. 063 2885910, faks 063 2885940.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie 
dowozu i odwozu dzieci  do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów 
miesięcznych w okresie od 01.09.2014 do 26.06.2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do 
i z placówek oświatowych z terenu Gminy Kawęczyn w formie zakupu imiennych biletów 
miesięcznych w sezonie szkolnym 2014-2015 z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii 
zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć, z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych 
przejazdów określonych w odrębnych przepisach.(Dz. U. z 2002r. nr 175 poz. 1440 z późn. 
zm.) 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. płk .pil. St. J. Skarżyńskiego w   

Skarżynie , Skarżyn 23, 62-704 Kawęczyn,   Łącznie: - 42 uczniów  
− Będziechów – Skarżyn - 39 uczniów
− Mdalin – Skarżyn – 1 uczeń
− Skarżyn  kolonia  –  Skarżyn  –  2  uczniów(w  Będziechowie  uczniowie  będą 

wsiadać  na  czterech  przystankach  w  pozostałych  miejscowościach  na 
jednym);

b)  Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im JP II w Tokarach Pierwszych, 
Tokary Pierwsze 4,  62-704 Kawęczyn,   Łącznie: - 65 uczniów  

-  Żdżary – Tokary Pierwsze - 24 uczniów
- Chocim – Tokary Pierwsze - 18 uczniów
− Głuchów – Tokary Pierwsze - 17 uczniów
− Milejów- Tokary – 5
− Tokary Drugie – Tokary – 1 uczeń (w Żdżarach uczniowie będą wsiadać na 

czterech przystankach, w Głuchowie, Chocimiu i Milejowie na dwóch 
przystankach, w Tokarach Drugich na jednym przystanku)

c) Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie, Kawęczyn 49 A, 
62-704 Kawęczyn,   Łącznie: - 76 uczniów  
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                                   Uczniowie Gimnazjum
-  Żdżary – Kawęczyn -17 uczniów
-  Tokary – Kawęczyn - 13 uczniów
-  Milejów – Kawęczyn - 5 uczniów
-  Chocim – Kawęczyn  - 6 uczniów
-  Głuchów – Kawęczyn - 10 uczniów
-  Będziechów – Kawęczyn - 10 uczniów
-  Skarżyn – Kawęczyn  - 8 uczniów
− Marcjanów – Kawęczyn - 5 uczniów
− Stanisława – Kawęczyn – 1 uczeń
− Nowy Świat – Kawęczyn – 1 uczeń (w Żdżarach i Będziechowie  uczniowie 

będą wsiadać na czterech przystankachw Głuchowie,Chocimiu, Młodziano-
wie, Tokarach Pierwszych i Drugich i Milejowie na dwóch przystankach a w 
pozostałych miejscowościach na jednym przystanku).

    d) Dowóz i odwóz uczniów uczniów do Zespołu Szkół im. MSC w  Kawęczynie, Kawę 
czyn 49 A, 62 -704 Kawęczyn,   Łącznie:-15 uczniów  

                                                 Uczniowie Szkoła Podstawowa
                     -  Wojciechów – Kawęczyn - 8 uczniów
                     -    Marianów – Kawęczyn - 3 uczniów
                     -    Siewieruszki – Kawęczyn - 1 uczeń
                     -   Nowy Świat – Kawęczyn -  2 uczniów

 -   Marcjanów – Kawęczyn - 1 uczeń (w Wojciechowie i Marianowie ucznio-
wie będą wsiadać na trzech przystankach a pozostałych miejscowościach na jed-
nym przystanku)

d) Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół i Przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich, 
62-704  Kawęczyn,   Łącznie: - 40  uczniów  

Zespól Szkół Kowale Pańskie
- Młodzianów – Kowale Pańskie -20 uczniów
- Leśnictwo – Kowale Pańskie - 10 uczniów

Przedszkole Gminne Kowale Pańskie
- Młodzianów – Kowale Pańskie - 5 uczniów
- Leśnictwo – Kowale Pańskie  - 5  uczniów (we wszystkich miejscowościach 
uczniowie będą wsiadać na jednym przystanku).

       Łączna liczba dowożonych uczniów: 238
 3.  Rozliczenie  usługi,  o  której  mowa  w pkt.  2  następować  będzie  na  podstawie  ilości 

rzeczywiście sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych. 
4. Łączna liczba uczniów (biletów miesięcznych) może ulec zmianie w stosunku rocznym o ± 

10%. 
5.  Dowóz  realizowany  musi  być  co  najmniej  3  autobusami  rano  jak  i  w  godzinach 

popołudniowych. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. 
(Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji roku szkolnego. 

6. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci  zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez 
Zamawiającego.  Wykonawca  zapewni  miejsca  siedzące  oraz  odpowiednie  warunki 
przewożonym dzieciom. 

7.  Usługi  dowozu  i  odwozu  będą  świadczone  wraz  z  zapewnieniem  przez  wykonawcę 
opiekunów  w  ilości  co  najmniej  jednego  opiekuna  na  autobus.  Opiekunowie  muszą 
posiadać  przeszkolenie  w  zakresie  BHP  i  udzielania  pierwszej  pomocy.  Zamawiająca 
wyklucza  możliwość  łączenia  funkcji  kierowcy  i  opiekuna.  Do  obowiązków  opiekuna 
należeć będzie w szczególności : 

a) opiekun zobowiązany jest do noszenia kamizelki odblaskowej, 
b) opiekun pomaga uczniom wsiąść i wysiąść z pojazdu samochodowego, 
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c)  opiekun odpowiada  za bezpieczeństwo uczniów w czasie  przewozu,  a  także  w 
czasie wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu, 

d)  podczas  dowozów  uczniów,  po  przyjeździe  autobusu  na  przystanek  opiekun 
wysiada i wprowadza uczniów do autobusu. 

e)  opiekun każdorazowo sprawdza liczbę  uczniów przed  wsiadaniem do autobusu 
oraz wewnątrz pojazdu. 

8.  Pojazdy służące  do przewozu uczniów musza  być  w pełni  sprawne,  spełniać  wymogi 
bezpieczeństwa, muszą być w pełni oznakowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. 

9.  Wykonawca  zapewni  dowóz  i  odwóz  wszystkich  uczniów  na  poszczególnych  trasach 
dostosowując wielkość (tj. liczbę miejsc siedzących ) i ilość autobusów do liczby uczniów.

10.  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  szczególności  do  zapewnienia  wszystkim  dzieciom 
miejsc  siedzących  podczas  wykonywania  przewozu  oraz  odpowiednich  warunków 
bezpieczeństwa i higieny, wygody i punktualności dowozów. 

11. W przypadku awarii  wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd 
zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 

12. Do przedmiotowego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 
1992  r.  o  uprawnieniach  do  ulgowych  przejazdów  środkami  publicznymi  transportu 
zbiorowego (Dz. U. z 2002r. nr 175 poz. 1440 z późn. zm.) 

13.  Po  rozstrzygniętym  przetargu  wykonawca  zobowiązany  jest  ustalenia  przebiegu  tras 
kursów  szkolnych  i  dokładnych  godzin  dowozów  i  odwozów  na  poszczególnych 
przystankach  zgodnie  z  określonymi  godzinami,  które  wskazują  na  rozpoczęcie  i 
zakończenie zajęć lekcyjnych. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków 
w jakich  powinien  być  wykonany  dowóz  uczniów  do  szkoły  oraz  ich  odwiezienie  po 
zakończeniu  zajęć  lekcyjnych  ustalane  będzie  pomiędzy  Przewoźnikiem  a  dyrektorami 
poszczególnych szkół na tydzień przed rozpoczęciem sezonu szkolnego. 

14.  Rozkład  jazdy  autobusów  sporządzony  przez  wykonawcę  powinien  być  tak 
skonstruowany aby uczniów dowieźć na zajęcia do szkół nie wcześniej niż 30 minut przed 
ich rozpoczęciem i nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu ucznia z 
domu do szkoły i z powrotem nie może przekroczyć 1h w każda ze stron.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.17.20.00-4

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: Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium  w 
przedmiotowym postępowaniu.

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
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są  przedłożyć  oświadczenie  o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi  załączyć  wykaz  wykonywanych  w okresie  ostatnich  3 lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
-  w  tym  okresie  wykaz  głównych  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń 
okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych  nadal  usług  zgodnych  z 
przedmiotem zamówienia z udokumentowaniem, że te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca umieści 
w  wykazie  wykonanie  /wykonywanie  co  najmniej  dwóch  usług  zgodnych  z 
przedmiotem zamówienia tj. polegających na dowozie i odwozie uczniów do szkół o 
wartości usługi nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda, z udokumentowaniem, że te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający  nie  określa  szczegółowych  wymagań.  W  celu  potwierdzenia 

spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są  przedłożyć 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu..

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są  przedłożyć  oświadczenie  o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są  przedłożyć  oświadczenie  o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

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:

• 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;
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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; 

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 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)
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy z załącznikami (Zał. nr 1 do SWIZ); 
- pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy

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 dokonania następujących zmian istotnych postanowień 
umowy : 
a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa.
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 b) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będących następstwem zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają 
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których 
Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich 
przezwyciężyć i im przeciwdziałać, 

c)zmiany wynikające  ze  zmiany przepisów prawnych  istotnych  dla  realizacji  przedmiotu 
umowy (np. urzędowa stawka podatku VAT ), 

d) rezygnacje z części usługi przez Zamawiającego, wprowadzenie usługi zamiennej, jeżeli 
będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

 e)  zmiany  przedmiotu  zamówienia  związane  i  wynikające  ze  zmian  :  -  planu 
organizacyjnego roku szkolnego poszczególnych placówek oświatowych, - planu i godzin 
zajęć lekcyjnych, - lokalizacji i ilości przystanków, - zwiększeniem liczby dowożonych 
uczniów, 

f)  zmian  w  zakresie  wprowadzenia  prac  nie  wykraczających  poza  zakres  przedmiotu 
zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji usługi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.kaweczyn.pl
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Urząd 
Gminy w Kawęczynie pok. nr 11.

IV.4.4)  Termin składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu lub 
ofert: 04.08.2014r godzina 10:00, miejsce: Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 
Kawęczyn Sekretariat pok. nr 1.

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: 

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 Kawęczyn
                                                                                                         

          /-/ Jan Nowak
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