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Stawiguda: Dowożenie uczniów z terenu gminy Stawiguda do szkół 

CZĘŚĆ I - Dowożenie i zakup biletów miesięcznych dla uczniów 

Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 

Stawigudzie CZĘŚĆ II - Dowożenie i zakup biletów miesięcznych dla 

uczniów Szkoły Podstawowej w Rusi CZĘŚĆ III - Dowożenie uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda do 

szkół i placówek specjalnych w Olsztynie

Numer ogłoszenia: 166105 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stawiguda , ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-

mazurskie, tel. 089 5126475, faks 089 5126910.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiguda.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów z terenu gminy 

Stawiguda do szkół CZĘŚĆ I - Dowożenie i zakup biletów miesięcznych dla uczniów Publicznego 

Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stawigudzie CZĘŚĆ II - Dowożenie i zakup 

biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rusi CZĘŚĆ III - Dowożenie uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda do szkół i placówek specjalnych w 

Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia 

jest Dowożenie uczniów z terenu gminy Stawiguda do szkół CZĘŚĆ I - Dowożenie i zakup biletów 

miesięcznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Strona 1 z 15

2016-07-27http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=166105&rok=20...



Stawigudzie 1) przewożenie uczniów z miejscowości zamieszkania do Publicznego Gimnazjum oraz do 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie. 2) odwożenie uczniów ze szkół do miejsca 

zamieszkania po zajęciach dydaktyczno-wychowawczych; 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie 

przewozów 4) zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów CZĘŚĆ II - Dowożenie i 

zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rusi 1) przewożenie uczniów z 

miejscowości zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Rusi. 2) odwożenie uczniów ze szkół do miejsca 

zamieszkania po zajęciach dydaktyczno-wychowawczych; 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie 

przewozów 4) zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów CZĘŚĆ III - Dowożenie 

uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda do szkół i placówek 

specjalnych w Olsztynie 1) Przewożenie uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szkoła Podstawowa nr 8 specjalna, al. Piłsudskiego 42 

w Olsztynie, 2 uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego, ul. Żołnierska 72 w Olsztynie 2) odwożenie uczniów niepełnosprawnych 

ze szkół i placówek specjalnych po zajęciach do miejsca zamieszkania 3) zapewnienie opieki nad 

uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu 2. W zakres zamówienia wchodzi:1) przewożenie 

uczniów z miejscowości zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Rusi, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Stawigudzie, Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie - dotyczy CZĘŚĆI I i II 2) przewożenie uczniów 

niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych (do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Szkoła Podstawowa nr 8 specjalna, al. Piłsudskiego 42 w Olsztynie, Ośrodka 

Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, ul. Żołnierska 27 w Olsztynie) - dotyczy CZĘŚCI III; 3) 

odwożenie uczniów ze szkół do miejscowości zamieszkania po zajęciach dydaktyczno-wychowawczych 

- dotyczy CZĘŚĆI I i II; 4) odwożenie uczniów niepełnosprawnych ze szkół i placówek specjalnych do 

miejscowości zamieszkania po zajęciach dydaktyczno-wychowawczych - dotyczy CZĘŚĆI III ; 5) 

zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie przewozów - dotyczy CZĘŚĆI I i II; 6) zapewnienie opieki nad 

uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozów . - dotyczy CZĘŚĆI III; 7) zakup biletów miesięcznych 

szkolnych na przewóz uczniów - dotyczy CZĘŚĆI I i II Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia - świadczenia usług transportowych. 3. 

Usługi transportowe Wykonawca będzie realizował głównie na trasach obejmujących następujące 

miejscowości: 3.1. Dla CZĘŚCI I i II: Jaroty, Bartąg, Bartążek, Ruś, Tomaszkowo, Majdy, Kręsk, 

Gągławki, Dorotowo, Pluski, Rybaki, Wymój, Gryźliny, Stawiguda . Na trasach obejmujących inne 

miejscowości w zależności od potrzeb związanych z organizacją pracy Szkoły Podstawowej w Rusi, 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie i Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie oraz 

możliwości wykonania takich przewozów; 3.2 Dla CZĘŚĆI III - Wykonawca usług transportowych dla 

dzieci niepełnosprawnych będzie wykonywał usługi z miejscowości: Gągławki, Dorotowo, Bartąg. 4. Rok 

szkolny 2016/2017 przewiduje 186 dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z możliwością ustalenia 

przez dyrektorów szkół dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: do 6 dni dla 
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szkół podstawowych oraz do 8 dni dla gimnazjum, 5. W szkołach w roku szkolnym 2016/2017: 1) 

rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi w dniu 1 września 2016, zakończenie w dniu 30 czerwca 2017 r. 

Tygodniowo zajęcia w szkołach odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku, 2) zimowa przerwa 

świąteczna trwa od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia 1 stycznia 2017 r., 3) ferie zimowe trwają w okresie 

od dnia 23 stycznia do dnia 5 lutego 2017 r., 4) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się 13 

kwietnia i kończy 18 kwietnia 2017 r. 6. Przewozy wykonywane będą na podstawie rozkładów jazdy 

przekazywanych Wykonawcy przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, opracowanych 

na początku roku szkolnego w czasie układania przez szkoły stałych planów zajęć edukacyjnych, w 

porozumieniu z dyrektorami szkół oraz osobami obsługi pojazdów, modyfikowanych w miarę potrzeb w 

trakcie roku szkolnego. 7. Przewozy uczniów niepełnosprawnych będą wykonywane w oparciu o 

wcześniejsze ustalenia dyrektorem szkoły w Rusi i rodzicami. W sytuacjach spowodowanych stanem 

zdrowia ucznia lub innych sytuacji po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez wykonawcę 

zamawiającemu oraz uzyskaniu zgody zamawiającego, dopuszcza się dodatkowy przewóz ucznia z 

miejsca zamieszkania do szkoły lub ze szkoły do miejsca zamieszkania. 8. Przewidywane w SIWZ ilości 

usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia są ilościami szacunkowymi określonymi dla 

potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia 

roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku 

realizacji umowy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonywania przewozów 

uczniów/dzieci w zmienionym zakresie w stosunku do podstawowych rozkładów jazdy w zależności od 

potrzeb (rozpoczęcie/zakończenie roku szkolnego, zajęcia wyrównawcze/dodatkowe, uroczystości 

szkolne, sprawdziany, egzaminy, szkolne zabawy itp.) wynikających z organizacji pracy szkół, na 

podstawie ustalonego odrębnie na dany dzień rozkładu jazdy. 10. Przy spadku temperatury otoczenia 

poniżej 10 st. C Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ogrzewanie pojazdu/ów podczas przewozu 

uczniów. 11. Do korzystania z transportu w ramach zawartej umowy uprawnieni będą: - uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Rusi oraz dzieci 5 letnie i realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (oddz. 

0) w Przedszkolu w Bartągu, - uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie oraz dzieci 5 

letnie i realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (oddz. 0) w tej szkole, - uczniowie Publicznego 

Gimnazjum w Stawigudzie, - uczniowie niepełnosprawni z terenu Gminy Stawiguda 12. Szacunkowe 

przebiegi tras dowożenia uczniów do szkół i odwożenia do miejsca zamieszkania przedstawia Załącznik 

Nr 1 SIWZ Przykładowy przebieg tras i czasu przewozu uczniów; 13. Usługi przewozowe są zawieszane 

na okres ferii zimowych, przerw świątecznych zimowych i wiosennych i innych dni świąt, a także 

dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych ustalonych przez dyrektorów szkół. 14. Wykonawca 

zobowiązany będzie wykonać usługi przewozu uczniów w soboty, w przypadku każdorazowego 

przełożenia na taki dzień zajęć lekcyjnych lub zorganizowania przez szkołę innych zajęć opiekuńczo 

wychowawczych dla uczniów. 15. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługi przewozu uczniów 

na wezwanie dyrektora lub innego wyznaczonego pracownika w bezpieczne wskazane miejsce np. do 
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innej szkoły, świetlicy lub do miejsca zamieszkania (w zależności od pory dnia) w przypadku wystąpienia 

na terenie Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie lub na terenie 

Szkoły Podstawowej w Rusi niebezpiecznego zdarzenia (sytuacji kryzysowej) wywołującego ewakuację 

szkoły. Czas realizacji usługi (podstawienia autobusów) do 1 godz. od czasu otrzymania zgłoszenia. 16. 

Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmian czasu 

dowożenia i odwożenia uczniów oraz tras i ilości kursów, a tym samym zmian długości codziennych 

przejazdów. 17. Opieka nad uczniami: 1) Opiekę nad dziećmi w czasie przewozu zapewnia Wykonawca. 

2) Do wykonywania zadań związanych z opieką nad uczniami Wykonawca zobowiązany będzie 

dysponować osobą pełniącą funkcję opiekuna uczniów. Opieki nie może sprawować kierowca pojazdu. 

3) Do zadań opiekuna należeć będzie w szczególności: - sprawdzanie stanu liczbowego uczniów 

oczekujących na środek transportu oraz wewnątrz pojazdu; - dopilnowanie ładu i porządku przy 

wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe (opiekun wsiada ostatni); - zwracanie uwagi 

na właściwe zachowanie uczniów w czasie przejazdu; - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

wsiadającym przy przechodzeniu z miejsc zbiórki na poszczególnych przystankach do autobusu; - 

odprowadzenie przywiezionych grup uczniów do budynku szkoły; - przeprowadzenie uczniów szkoły, 

oczekujących na odwiezienie w świetlicy - do autobusu; - nie dopuszczenie do przewozu uczniów, w 

przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu; - informowanie właściwego dyrektora 

szkoły o wszelkich awariach, opóźnieniach, opuszczeniu zbędnych kursów. - współpraca odpowiednio 

ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego i dyrektorami szkół w zakresie prawidłowej organizacji 

dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania 

opuszczania szkoły w czasie lekcji. 18. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powinien: -osobę 

sprawującą opiekę nad uczniami wyposażyć w telefon komórkowy umożliwiający stały kontakt ze 

szkołami. - przeszkolić opiekuna z zakresu BHP (przeszkolenie wstępne i okresowe), o ile osoba ta nie 

odbyła wcześniej odpowiednich przeszkoleń. 19. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego 

wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy (np. 

awaria pojazdu), Wykonawca będzie obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora 

odpowiedniej szkoły oraz na własny koszt zorganizować uczniom opiekę i przewóz do miejsca 

przeznaczenia przy użyciu innych własnych lub obcych środków transportowych (np. środkami 

komunikacji publicznej). 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany godzin przewozu 

uczniów, zachowując jednocześnie niezmienne stawki za 1 bilet miesięczny wskazane dla 

poszczególnych tras przejazdu. O takiej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę do 20 dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpi zmiana, zatem zmiana taka wchodzi w życie od 

następnego miesiąca. 21. Ceny jednostkowe za 1 bilet miesięczny na poszczególnych trasach, które 

zastaną podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będą obowiązywały w niezmiennej stawce 

do końca obowiązującej umowy. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ilości 

przewożonych uczniów. O takiej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę do 20 dnia miesiąca 
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poprzedzającego miesiąc , w którym nastąpi zmiana, zatem zmiana taka wchodzi w życie od 

następnego miesiąca. 23. Wymaga się dostosowania do zamówienia odpowiedniej ilości autobusów w 

celu realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych. 24. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojeżdżającym uczniom miejsca siedzące. 25. Zamawiający 

najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup imiennych 

biletów miesięcznych na następny miesiąc. 26. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie sprzedanych 

biletów do wykonania usługi przewozu uczniów na wskazanych przez Zamawiającego trasach zgodnie z 

rozkładem jazdy autobusów, z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny odpowiadających 

temu rodzajowi transportu. 27. Czas trwania przejazdu w jedną stronę na każdej ze wskazanych tras nie 

powinien być dłuższy niż 60 min. 28. Przewozy powinny być wykonywane punktualnie wg rozkładu 

jazdy, opóźnienia nie mogą być większe niż 5 minut. Usterki techniczne i awarie pojazdów nie zwalniają 

usługodawcy z przewozu uczniów, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innych 

autobusów. 29. Osoby sprawujące opiekę, (posiadające odpowiednie uprawnienia) nad uczniami w 

czasie dowozu zatrudni Wykonawca. 30. Odpowiedzialność: 1) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo 

osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. 2) Zamawiający nie bierze żadnej 

odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie 

ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. 3) Wykonawca 

zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jedn. tekst Dz.U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.), 

ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (jedn. tekst Dz. U. z 2012 poz. 1173 z późn. zm.) 

oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. o prawo ruchu drogowym ((jedn. tekst Dz.U. z 2012, poz. 

1137zpóźn. zm.), 4) Przewóz uczniów powinien odbywać się autobusami spełniającymi przewidziane 

przepisami prawa wymagania dotyczące przewozu dzieci oraz oznakowanymi zgodnie z ustawą z dnia 

20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 ze zm.). 5) pojazd 

dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, z niezależnie ogrzewaną przestrzenią pasażerską i 

fotelami wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 31. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych 

uczniów w poszczególnych miesiącach. 32. Wykonawca ustali z Zamawiającym ilość pojazdów 

potrzebną do przewozu uczniów w poszczególnych miesiącach. 33. Wykonawca uzyska zezwolenia na 

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym..

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz.2164). Ewentualne 

zamówienie uzupełniające udzielone zostanie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
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podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług i polegać będzie na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówień, co objęte niniejszym zamówieniem przedmiotowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 85.31.21.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium w wysokości : CZĘŚĆ I - 5095,00 zł z dopiskiem 

CZĘŚĆ I - Dowożenie i zakup biletów miesięcznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Stawigudzie. CZĘŚĆ II - 2315,00 zł z dopiskiem CZĘŚĆ II - Dowożenie i 

zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rusi. CZĘŚĆ III - 1255,00 zł z 

dopiskiem CZĘŚĆ III - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Stawiguda do szkół i placówek specjalnych w Olsztynie. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na konto Zamawiającego 

z dopiskiem: CZĘŚĆ I - Dowożenie i zakup biletów miesięcznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum 

oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawigudzie *) CZĘŚĆ II - Dowożenie i zakup biletów 

miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rusi *) CZĘŚĆ III - Dowożenie uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda do szkół i placówek specjalnych w 

Olsztynie *) *) Wykonawca dopisuje część, w której bierze udział 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 

109, poz. 1158 z późn. zm.) sposób przekazania: w siedzibie zamawiającego - pokój nr 14 Przy czym za 

termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem 

terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w 

wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 04.08.2016r. godz. 11 : 45. Wadium musi 

obejmować cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

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

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia 

do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób zgodnie z 

ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z 

późn, zm.). Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty: a) 

zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami 

mechanicznymi lub licencję wykonywania krajowego transportu drogowego osób

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II Wykonawca wykaże że, wykonał w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej jedną usługę związaną z dowozem uczniów do szkoły w ramach zakupu biletów 

miesięcznych wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej jednego roku 

szkolnego wraz z załączeniem dowodu określającego, czy została ona wykonana należycie. 

Zamawiający dopuszcza złożenie dowodu w postaci oświadczenia Wykonawcy w przypadku, 

gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia. Dla CZĘŚCI III Wykonawca wykaże że, wykonał w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w 

tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z dowozem uczniów niepełnosprawnych do 

placówek specjalnych wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej jednego 

roku szkolnego wraz z załączeniem dowodu określającego, czy została ona wykonana 

należycie. Zamawiający dopuszcza złożenie dowodu w postaci oświadczenia Wykonawcy w 

przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia. Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez 

Wykonawcę do oferty: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi 

zostały wykonane - załącznik nr 6. Zamawiający korzysta z § 1 ust. 4 Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i określa usługi, których dotyczy 

obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń (z tym że w 

odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno 

być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), że 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że 
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spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający 

uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże że polega na wiedzy i doświadczeniu 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z wykorzystaniem wzorów formularzy 

dotyczących zobowiązań - załącznik nr 6A. Nie wykazanie w wystarczający sposób 

potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania 

po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla CZĘŚĆI I Wykonawca wykaże, że: dysponuje ilością pojazdów zapewniającą przewóz 

wszystkich uczniów - minimum 4 szt. w celu realizacji przewozów zgodnie z proponowanym 

rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych, które spełniają przewidziane 

przepisami prawa wymagania dotyczące przewozu dzieci oraz oznakowanymi zgodnie z 

ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 

908 ze zm. ). Dla CZĘŚĆI II Wykonawca wykaże, że: dysponuje ilością pojazdów 

zapewniającą przewóz wszystkich uczniów - min. 3 szt. w celu realizacji przewozów zgodnie z 

proponowanym rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych, które spełniają 

przewidziane przepisami prawa wymagania dotyczące przewozu dzieci oraz oznakowanymi 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 

108 poz. 908 ze zm.). Dla CZĘŚĆI III Wykonawca wykaże, że: dysponuje ilością pojazdów 

przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych zapewniającą przewóz wszystkich 

uczniów niepełnosprawnych - min. 1 szt. w celu realizacji przewozów zgodnie z 

proponowanym rozkładem jazdy. Ocena warunku nastąpi na podstawie złączonych przez 

Wykonawcę do oferty dokumentów: wykazu środków transportu, którymi dysponuje lub będzie 

dysponować Wykonawca w wykonywaniu zamówienia z podaniem informacji wymaganych w 

wykazie oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7. 

Wykonawca biorący udział w kilku częściach musi wykazać spełnienie warunku dla każdej 

części, w której bierze udział. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże że polega na potencjale technicznym innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
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pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia z wykorzystaniem wzorów formularzy dotyczących 

zobowiązań - załącznik nr 7A. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia 

spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu 

czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla CZĘŚĆI I Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. : 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował do wykonania zamówienia: a) minimum 4 osoby uprawnione do kierowania 

autobusami, posiadające ponadto co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pracy na 

stanowisku kierowcy autobusu, a w przypadku samodzielnego wykonywania przewozów - 

osobiście posiadać odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe. b) minimum 4 

osoby pełnoletnie, które będą pełniły obowiązki opiekuna uczniów. Dla CZĘŚĆI II Wykonawca 

wykaże, że: dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. : Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do wykonania 

zamówienia: a) minimum 3 osoby uprawnione do kierowania autobusami, posiadające 

ponadto co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowcy 

autobusu, a w przypadku samodzielnego wykonywania przewozów - osobiście posiadać 

odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe. b) minimum 3 osoby pełnoletnie, które 

będą pełniły obowiązki opiekuna uczniów. Dla CZĘŚĆI III Wykonawca wykaże, że: dysponuje 

osobami do wykonania zamówienia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do wykonania zamówienia: a) 

minimum 1 osobą uprawnione do kierowania pojazdami, posiadające ponadto co najmniej 3 - 

letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowcy zawodowego, a w przypadku 

samodzielnego wykonywania przewozów - osobiście posiadać odpowiednie uprawnienia i 

doświadczenie zawodowe. b) minimum 1 osobą pełnoletnią, która będzie pełniła obowiązki 

opiekuna uczniów niepełnosprawnych. Ocena warunku nastąpi na podstawie złączonych 

przez Wykonawcę do oferty dokumentów: wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia z podaniem informacji wymaganych w wykazie oraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8. Wykonawca biorący udział w kilku częściach 

musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze udział. Jeżeli Wykonawca 

nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże że polega na 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

Strona 9 z 15

2016-07-27http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=166105&rok=20...



udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia z wykorzystaniem wzorów formularzy dotyczących zobowiązań - załącznik nr 8A. 

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 

dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla CZĘŚĆI I, II, III: Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 

innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena warunku 

nastąpi na podstawie złączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów: Opłaconą polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z wykonywaniem transportu drogowego osób. Nie wykazanie w 

wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie 

wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 

dokumentów.

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:

• 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;
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• 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• 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 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;

• 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 ubezpieczenia 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;
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• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby 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.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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty

a) Dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym. Nie wykazanie w wystarczający 

sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 
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postępowania na mocy art. 24 ust. 1, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 

dokumentów.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 wraz z zestawieniem cen jednostkowych 

biletów miesięcznych - Załącznik nr 2A; 2. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 

dokumentów. ; 3. kserokopia dowodu wniesienia wadium; 4. Oświadczenie o podwykonawcach - 

załącznik nr 9; 5. Oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp - załącznik nr 10

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: 

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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 zmiany umowy w okolicznościach określonych w projekcie umowy stanowiącej 

załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w 

umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany treści umowy w przypadku:1. ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 2. powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 3. zmiany 

osób i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy; 4. zmiany podmiotu trzeciego 

(Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego, 

który musi spełniać warunki określone w SIWZ) Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podmiotu 

trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów; 5. inne zmiany, których nie można było 

przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, które nie będą ingerować w przedmiot 

zamówienia, a ich wprowadzenie będzie niezbędne do należytego wykonania zamówienia; 6. W 

przypadku wystąpienia przyczyn ust. 1-3, 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie 

aneksu. 7. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4 nie będzie konieczności zmiany 

umowy w formie aneksu.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: bip.stawiguda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek 

Wykonawcy złożony do siedziby Zamawiającego Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 

Stawiguda..

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

04.08.2016 godzina 11:45, miejsce: Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, 

pokój nr 18 - sekretariat..

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: Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2a 

ustawy, tj. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 

3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 

szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych 

środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w 

ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do 

negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który 

udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 

zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody 

powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I - Dowożenie i zakup biletów miesięcznych dla uczniów Publicznego 

Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I - Dowożenie i zakup 

biletów miesięcznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Stawigudzie 1) przewożenie uczniów z miejscowości zamieszkania do Publicznego Gimnazjum 

oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie. 2) odwożenie uczniów ze szkół do 
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miejsca zamieszkania po zajęciach dydaktyczno-wychowawczych; 3) zapewnienie opieki nad 

dziećmi w czasie przewozów 4) zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 85.31.21.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II - Dowożenie i zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Rusi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II - Dowożenie i 

zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rusi 1) przewożenie uczniów z 

miejscowości zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Rusi. 2) odwożenie uczniów ze szkół do 

miejsca zamieszkania po zajęciach dydaktyczno-wychowawczych; 3) zapewnienie opieki nad 

dziećmi w czasie przewozów 4) zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 85.31.21.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ III - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

Gminy Stawiguda do szkół i placówek specjalnych w Olsztynie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ III - Dowożenie 

uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda do szkół i placówek 

specjalnych w Olsztynie 1) Przewożenie uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szkoła Podstawowa nr 8 specjalna, al. 

Piłsudskiego 42 w Olsztynie, 2 uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, ul. Żołnierska 72 w Olsztynie; 2) odwożenie uczniów 

niepełnosprawnych ze szkół i placówek specjalnych po zajęciach do miejsca zamieszkania; 3) 

zapewnienie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 85.31.21.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2
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