
Swarzędz: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 
65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.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 uczniów niepełnosprawnych z 
Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2013r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: amówienie dotyczy przewozu 
uczniów niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Swarzędz do szkół specjalnych i z 
oddziałami specjalnymi/integracyjnymi w Swarzędzu, Paczkowie, Poznaniu i Owińskach, ośrodków 
specjalistycznych w Poznaniu i przedszkoli z oddziałami specjalnymi i/lub integracyjnymi w Swarzędzu i 
Poznaniu w okresie od stycznia do 20 grudnia 2013 roku. Zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego 
szacunkiem dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie dom ucznia - 
szkoła i następnie na trasie szkoła-dom ucznia) wyniesie około 50 osób. Dni dowozu będzie nie więcej 
niż 184. w trakcie realizacji usługa może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego lub 
na wniosek Wykonawcy. Uczniowie będą dowożeni do szkoły i odwożeni do domu według 
obowiązującego planu lekcji. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą posiadać aktualne badania 
techniczne. W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego (zgodnie z 
kalendarzem roku szkolnego przygotowanym przez MEN) jako wolne od zajęć, przewozy nie będą 
odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych 
dodatkowych trasach oferent zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. Zamawiający 
przewiduje, że przez cały okres świadczenia usług przewozowych łączna długość trasy wyniesie około 
(przybliżone zapotrzebowanie)168 000 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 
SIWZ. Zamówienie do 200000 Euro.

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Udzielenie takiego zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia usług stanowiących nie więcej 

niż 50 % wartość zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówienia wg bieżących potrzeb Zamawiającego i na które znajdą się środki w budżecie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

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: 20.12.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 
11000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

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

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
nakładają obowiązek ich posiadania: - posiadają licencję na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym. Wystarczającym będzie złożenie kserokopii stosownego dokumentu.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują 
niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia: Posiadają 
niezbędną wiedzę do wykonywania przedmiotu zamówienia - zrealizowali w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym 
okresie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: 
wykonanie usług polegających na przewozie osób niepełnosprawnych, każda z nich o 
wartości min. 200.000,00 zł potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane 
należycie. Ponadto należy załączyć Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SIWZ.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują 
odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia: - dysponują min. 4 
samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych posiadające aktualne 
badania techniczne, w tym dwa do przewozu wózków inwalidzkich. Samochody muszą 



być oznakowane zgodnie z przepisami, spełniać wymogi bezpieczeństwa i estetyki 
pojazdów, posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NWW). Wystarczającym będzie złożenie Wykazu narzędzi, 
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy do realizacji 
zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują 
odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - dysponuje min. 4 osoby 
(min. 1 osobę na każdy samochód) posiadającą ukończony kurs BHP, pierwszej pomocy 
przedlekarskiej oraz ukończony kurs, szkołę lub studia z zakresu opiekuna dzieci 
niepełnosprawnych, - dysponuje min. 4 osoby posiadające uprawnienia kierowcy do 
prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. tj. 
prawo jazdy kategorii B, Wystarczającym będzie złożenie Wykazu Potencjał Kadrowy 
Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6 do SIWZ.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że znajdują się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: -posiadają 
opłaconą (konieczny dowód zapłaty) polisę OC z tytułu prowadzenia działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający ten fakt) z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 80000,00 zł. Wykonawca 
zobligowany jest złożyć stosowny dokument.

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 

•

III.6) INNE DOKUMENTY

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

zamawiający wymaga złożenia do oferty: -druku oferty, -pełnomocnictwa dla jednego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, -upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna 
osoba, -oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu warunków - zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca 
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi 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 wykonywaniu zamówienia.

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: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi 
Interesanta - Kancelaria Urzędu..

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


