
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

http://www.bip.powiatkrapkowicki.pl/ 

 

Krapkowice: Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. J. 

Kili ńskiego w Krapkowicach  

Numer ogłoszenia: 105897 - 2013; data zamieszczenia : 10.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego , ul. Ks. Fr. Duszy 7, 47-303 Krapkowice, woj. 

opolskie, tel. 77 4663202, faks 77 4663202. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w 

Krapkowicach. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. 

J. Kilińskiego w Krapkowicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usługa dowozu uczniów do 

Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach Usługa dowozu 70 uczniów, która będzie obejmowała: 

Pierwsza trasa: dowóz 50 uczniów 1.Żywocie PKS / Pietna PKS / Ściborowice PKS /Łowkowice / 

Strzeleczki / Dobra / Steblów /Krapkowice PKS Prudnicka / Krapkowice PKS 1000-lecia /Krapkowice PKS 

Głowackiego /Krapkowice PKS Drzymały / Krapkowice-Otmęt Ks. Koziołka PKS / Krapkowice-Otmęt 

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego ul. Ks. Fr.Duszy7 2.Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego ul. Ks. Fr.Duszy7 

Krapkowice/ Krapkowice-Otmęt Ks. Koziołka PKS/Krapkowice PKS Drzymały/ Krapkowice PKS 

Głowackiego / Krapkowice PKS 1000-lecia/ Krapkowice PKS Prudnicka/ Steblów/ Dobra/ 

Strzeleczki /Łowkowice /Ściborowice/Pietna PKS/ Żywocie PKS długość trasy: 32 km Druga trasa: dowóz 

20 uczniów 1.Krapkowice (Otmęt) Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego / Malnia / Odrowąż PKS /Chorula 

PKS-/Gogolin PKS 2.Gogolin PKS / Chorula PKS /Malnia / Odrowąż PKS / Krapkowice (Otmęt) Zespół 

Szkół im. Jana Kilińskiego Długość trasy: 21 km Dzienny przejazd : 106 km Autobus kursuje w dni nauki 

szkolnej : 182 dni. 
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.13.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 27.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania 

transportu drogowego, tj. posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego - wymaganą na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 - tekst jedn.). Zamawiający dokona oceny spełniania ww. 

warunku wg formuły spełnia/nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że realizował w okresie ostatnich 

trzech lat co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przewozowych osób o 

wartości minimum 30.000,00 zł. Weryfikacja spełniania tego warunku będzie następować na 

podstawie złożonego wykazu wykonanych usług zał. Nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny 

spełniania ww. warunku wg formuły spełnia/nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje środkami transportu 

przystosowanymi do przewozu osób, a w szczególności: -minimum jednym autobusem z 

klimatyzacją o liczbie miejsc siedzących co najmniej 53, -minimum jednym autobusem z 

klimatyzacją o liczbie miejsc siedzących co najmniej 21, Weryfikacja spełniania tego warunku 

będzie następować na podstawie złożonego wykazu taboru autobusowego zał. nr 6 do SIWZ. 

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku wg formuły spełnia/nie spełnia. 
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: -dwoma kierowcami z odpowiednimi kwalifikacjami do 

kierowania autobusami -dwoma opiekunami Weryfikacja spełniania tego warunku będzie 

następować na podstawie złożonego wykazu osób - zał. nr 7 do SIWZ oraz oświadczenia - zał. 

nr 8 do SIWZ, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający dokona 

oceny spełniania ww. warunku wg formuły spełnia -nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. 

Spełnienie warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do siwz. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� 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;  

� 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5) 

1.Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2.stosowne 

pełnomocnictwo (a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze 

złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis 

w ofercie został złożony przez osobę/y do tego umocowane, 3.w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
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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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

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

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany: 1)

zmiana wartości umowy związana ze zmianą trasy lub ilością dni świadczenia usług pod następującymi 

warunkami: a)wskazanie usług, które nie mogą lub nie muszą być wykonane, b)zmiana trasy dowozu, c)

zgoda obu stron umowy, d)zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, e)zmiany nie spowodują 

zwiększenia wynagrodzenia ponad kwotę wskazaną w § 6 ust. 1, 2)zmiana terminu wykonania umowy pod 

następującymi warunkami: a)wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć, a 

które uniemożliwiają terminową realizację zadania. W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z 

poniższych przyczyn: -zmiana organizacji pracy szkoły, -niekorzystne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiajace organizację nauczania w ustalonych kalendarzem roku szkolnego dniach zajęć, -

konieczność odpracowania dni nauki w innych dniach niż ustalonych w kalendarzu roku szkolnego, b)

zgoda obu stron umowy, c)zmiany te ze względów ekonomicznych muszą być korzystne dla 

zamawiającego, d)zmiany nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia ponad kwotę wskazaną w § 6 ust. 1, 

2.W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, o których mowa w ust. 1, zmiany te muszą 

być wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespół Szkół im. J. 

Kilińskiego ul. Ks. Pr. Duszy 7 47-303 Krapkowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.06.2013 

godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół im. J. Kilińskiego ul. Ks. Pr. Duszy 7 47-303 Krapkowice. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 
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Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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