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Biała: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w 
roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów 

miesięcznych
Numer ogłoszenia: 223222 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych , ul. Tysiąclecia 16, 48-210 Biała, woj. 

opolskie, tel. 0-77 4387176, faks 0-77 4387176.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.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: Świadczenie usług w zakresie 

przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku 

szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu 

uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli na terenie Gminy Biała, realizowany 

w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Przedmiot zmówienia 

obejmuje rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013 z wyłączeniem wakacji i innych przerw w zajęciach 

szkolnych. Na okres trwania umowy Zamawiający wydzierżawi autobus gminny do wykonywania 

usług przewozowych uczniów według odrębnej umowy dzierżawy. Zamawiający wymaga ,aby 



godziny wyjazdu z miejscowości ucznia nie były wcześniej niż 7.10, a godzina przyjazdu ucznia do 

szkoły nie była później niż 7.55. Godziny odwozu uczniów ze szkół do miejsca zamieszkania 

odbywać się będą w godzinach od ok. godz. 12.00 do 15.30.według ustalonego harmonogramu 

odwozów. Ogólna liczba biletów upoważniających do przejazdu do szkół i przedszkoli wynosi ok. 

550. Liczba ta jest aktualna na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie roku szkolnego 

może ulec zmianie.

 Zamawiający zastrzega, że : 

1) każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce siedzące w autobusie, 

2) Autobusy, którymi będą dowożeni uczniowie nie będą miały więcej niż 20 lat. 

3) Wykonawca zapewni bezpieczny , sprawny i punktualny dowóz oraz odwóz uczniów według 

ustalonego z kierownictwem szkół rozkładu jazdy autobusów , zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

4) Ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów spoczywa na 

wykonawcy. 

5) Zamawiający ze swej strony zapewnia opiekuna w czasie przewozów. 

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł opłatę za dzierżawę autobusu w wysokości 1.500 

zł brutto miesięcznie w okresie trwania umowy. 

3. Miejsce realizacji: teren Gminy Biała na niżej wymienionych trasach: 

1) Do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej i Publicznego Gimnazjum w Białej - przystanek 

docelowy na parkingu szkolnym ul. Tysiąclecia 16 w Białej, uczniowie z miejscowości: Wilków, 

Rostkowice, Solec, Browieniec Polski, Czartowice, Nowa Wieś, Gostomia, Krobusz, Radostynia, 

Ligota Bialska, Słoków, Olbrachcice, Józefów, Wasiłowice, Dobroszowice, Prężyna, Laskowiec, 

Kolnowice, Miłowice, Smicz, Grabina, Otoki Ogółem ok. 362 uczniów 

2) Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku - przystanek przed Publiczną Szkołą 

Podstawową w Łączniku ul. Fabryczna 4 oraz przystanek przed Publicznym Gimnazjum w Łączniku 

ul. Świerczewskiego 79, uczniowie z miejscowości: Chrzelice, Brzeźnica, Górka Prudnicka, 

Pogórze, Dębina, Mokra i Ogiernicze. Ogółem ok. 147 uczniów. 

3) Do Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi - przystanek PKS w Gostomi - uczniowie z miejscowości: 

Czartowice , Nowa Wieś i Żabnik . Ogółem ok. 7 uczniów 

4) Do Filii Szkoły Podstawowej w Radostynia - przystanek przed szkołą - uczniowie z miejscowości: 

Ligota Bialska. Ogółem ok. 12 uczniów 

5). Do Filii Szkoły Podstawowej w Śmiczu - przystanek przed szkołą - uczniowie z miejscowości: 

Laskowiec, Kolnowice i Miłowice. Ogółem ok. 10 uczniów 

6). Do Filii Szkoły Podstawowej w Pogórzu - przystanek przed szkołą - uczniowie z miejscowości : 



Brzeźnica i Górka Prudnicka. Ogółem ok. 12 uczniów Zbiorcze zestawienie liczby uczniów na 

poszczególnych trasach stanowi załącznik Nr 2 do SWIZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 34.98.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

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

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 Posiada licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonanie minimum 

jednej usługi polegającej na przewozie uczniów do szkół z podaniem wartości, 

przedmiotu dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego 

prawidłowe wykonanie tych usług

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Dysponuje minimum 8 autobusami transportu publicznego , które nie liczą więcej niż 

20 lat

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie zgodne z art 22 ust.1 P.zp.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć:

 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku  wiedzy  i  doświadczenia  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, z podaniem ich 

wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi  zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 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  ubezpieczenie  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.4.3.2) zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  albo  składania  ofert  -  albo  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty ( z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być dostarczone w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, osoby uprawnione do podpisania 

oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem-. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów , o których mowa w § 1 ust.2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych dokumentów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

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

zamówienia. 

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt.2 przedkładane przez Wykonawcę kopie 



dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez te podmioty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1 - Cena - 95 

 2 - Stawka za 1 km autobusu gminnego - 5 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych 

we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8 . 

2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli nastąpią następujące okoliczności : 

1)Dopuszcza się możliwość waloryzacji wynagrodzenia o wskaźnik inflacji ( średnioroczny wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), jeżeli wskaźnik ten przekroczy 1% za rok 2011. 

Waloryzacja wynagrodzenia za bilety miesięczne może nastąpić jednokrotnie nie wcześniej niż 1 

września 2012r. 

2) Liczba dzieci do zakupu biletów miesięcznych może ulec zmianie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.bip.biala.gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi 

Szkół Samorządowych ul.Tysiąclecia 16 48-210 Biała I piętro- Księgowość.



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

09.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych ul.Tysiąclecia 16 48-210 

Biała I piętro- Księgowość.

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


