
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.gmina.mielec.pl 

 

Mielec: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec do szkół i placówek 
oświatowych w roku szkolnym 2013 i 2014 wraz z odwozem 
Numer ogłoszenia: 68948 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec , ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, 
tel. 017 7730590 w. 124, faks 017 7730590. 

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

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 do szkół i placówek oświatowych w roku 
szkolnym 2013 i 2014 wraz z odwozem. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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 2.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 . 
3.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. 4.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem 
zamówienia: - wykonawcę obowiązuje najwyższa staranność w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia - wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg 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 5.Zamawiający wymaga od Przewoźnika że w każdym pojeździe 
udzielającym usługę dowozu musi być opiekun posiadający kurs udzielania pierwszej 
pomocy. 6.Zamawiający nie dopuszcza przesadzania dzieci w trakcie dowozu do innego 
pojazdu poza szczególnymi powodami 7. Czas trwania dowozu/odwozu dla poszczególnego 
dziecka nie może być dłuższy niż 1 godzina. 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 5 uczniów) 
Chorzelów 766/12 Chorzelów 364 Trześń 249 Złotniki 29 Szydłowiec 27 Ośrodek 
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - filia Wola Pławska (dowożonych 4 uczniów) 
Wola Mielecka 45 Wola Mielecka 509 Rzędzianowice 245 Rzędzianowice 42 Szkoła 
Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu (dowożonych 3 
ucznió) Chorzelów 191 Chrząstów 177 C Chorzelów 765/73 Specjalny Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy w Mielcu, ul. Królowej Jadwigi 1 (dowożonych 22 uczniów) Wola 
Chorzelowska 39 Złotniki 288. Podleszany 436 Podleszany 436 Podleszany 436 Podleszany 
112 Rzędzianowice 94 Trześń 184 Chorzelów 282 Chorzelów 765/73 Wola Mielecka 100 
Rydzów 77 Rydzów 77 Rydzów 66 Rzędzianowice 383 Rydzów 77. Rzędzianowice 180 
Trześń 144 Chorzelów 150 Trześń 22B Chorzelów 365 A Chorzelów 365 A Zamawiający 
dopuszcza ewentualną możliwość zmian ilości dowożonych uczniów ( adresów dowozu i 
odwozu). 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7. 

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: Rozpoczęcie: 
18.03.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

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 Wymagane jest posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania ważnej licencji na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób ,lub certyfikat 
kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla jednej z 
osób zarządzajacych firmą 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w ciągu ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali 
co najmniej dwa zadania na przewóz dzieci niepełnosprawnych w okresie 1 
roku z należytą starannością z podaniem ich wartości przedmiotu, daty 
wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zlecenie 
zostało wykonane bez zastrzeżeń i prawidłowo ukończone. - wartość 
zamówień brutto nie mniejsza niż 100 000,00 zł ( na jedno zadanie), 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje taborem przeznaczonym 
do realizacji zamówienia spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu 
drogowym. Wymagane jest dysponowanie minimum sześcioma pojazdami w 
tym dwoma z regulowanym i opuszczanym podwoziem oraz dwoma z windą 
przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim które muszą mieć 
zamontowane szyny do mocowania wózków. Samochody muszą być 
wyposażone w wykładzinę anty poślizgową w przestrzeni pasażerskiej, oraz 
muszą mieć zamontowane na wszystkich siedzeniach pasy bezpieczeństwa. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia wymagane prawem do 
kierowania pojazdami wyszczególnionymi w ofercie,oraz osoby do opieki 
posiadajace ukończony kurs pierwszej pomocy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności /POLISA OC na kwotę minimum kwoty ceny oferty 



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 

 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia 
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

 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 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 



udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

 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.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: najniższa cena. 

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 



Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia 
następujących okoliczności: Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usługi: 1) 
zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 
szczególności: a) wstrzymanie usług przez Zamawiającego ,zmiana tras przejazdu. Pozostałe 
rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) siła wyższa 
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana obowiązującej 
stawki 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, Jadernych 7, 39-300 Mielec.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 01.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Mielec ul. Jadernych 7 , 39-300 
Mielec Sekretariat UG Mielec pok. 13. 

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 

 
 


