
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje: świadczenie usługi przewozowej polegającej na zorganizowaniu i wykonaniu 

przewozu uczniów do szkół podstawowych z terenu gminy Mogielnica, we wszystkie dni nauki 

szkolnej w roku szkolnym 2018/2019. 

Na dzień wszczęcia postepowania Zamawiający szacuje że przedmiotową usługą objętych będzie 176 

uczniów (liczba ta w okresie trwania umowy może ulec zmianie). 

 

Przewoźnik będzie wykonywać dowozu uczniów na podstawie wystawionych imiennych biletów 

miesięcznych. 

Zamawiający wymaga aby opiekun, wyznaczony przez zamawiającego, miał prawo do przebywania 

(nieodpłatnego), w każdym autobusie wykonującym przewóz, na podstawie zaświadczenia wydanego 

przez Wykonawcę. 

Przewóz należy zorganizować z uwzględnieniem planowanych tras przejazdów określonych w zał. nr 

1.  

Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1. Do wykonania za mówienia wykonawca zobowiązany jest przeznaczyć 2 autobusy o łącznej 

liczbie miejsc rejestrowych (siedzących i stojących) umożliwiającej bezpieczny przewóz dzieci 

w ilości podanych w tabelach. 

2. Wymagana jest należyta staranność oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa 

obowiązującego przy tego typu przewozach. 

3. Świadczenie usług przewozowych odbywać się będzie autobusami spełniającymi warunki 

techniczne określone przepisami prawa oraz posiadającymi ważne ubezpieczenie OC.  

 

II. Termin wykonania zamówienia 

od 1 września 2018 r do 30 czerwca 2019 r. z przerwami w nauce szkolnej. 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

a) Wykonawca posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 

Ocena spełniania wymagania na podstawie załączonej do oferty licencji, metodą wykazał/nie 

wykazał. 

b) Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 

(Dz. U. 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami) w zakresie możliwości ubiegania się o wydanie 

zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w 

krajowym transporcie drogowym i zobowiąże się do przedłożenia stosownych zezwoleń 

najpóźniej przy podpisaniu umowy, lub takie zezwolenia posiada. Ocena spełniania 

wymagania na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, metodą wykazał/nie wykazał. 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

a) Wykonawca dysponuje dwoma środkami transportu - autobusami. Ocena spełniania 

wymagania na podstawie załączonego do oferty wykazu środków transportu do przewozu 

osób, metodą wykazał/nie wykazał.  

b) Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma kierowcami, z wymaganymi uprawnieniami, do 



obsługi autobusów przeznaczonych do dowozu uczniów. Ocena spełniania wymagania na 

podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które  będą wykonywały zamówienie wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, metodą 

wykazał/nie wykazał. 

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

     potwierdzenia  spełnienia warunków  udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w postępowaniu zamawiający żąda od 

wykonawców dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów. 

a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1 

b) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 

c) wykaz autobusów przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ilości miejsc i ich 

numerów rejestracyjnych (wzór zał. nr 3), 

d) wykaz osób (kierowców), które będą wykonywały zamówienie z podaniem ich imion i nazwisk 

oraz załączeniem dla każdego z nich dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje (wzór zał. nr 

4). 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1.  Ofertę  należy  przesłać / złożyć w nieprzejrzystym  opakowaniu / zamkniętej  kopercie  na adres 

zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica pokój 02 

(sekretariat) do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 12:00. 

2.  Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:   

Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica pokój 02 (sekretariat). 

3. Oznakowane oferty następujące: "Oferta do przetargu na dowóz dzieci". 

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Koszt dowożenia jednego ucznia miesięcznie. 

1.1 Cena oferty jest ceną ryczałtową, za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować  przedmiot 

zamówienia.  

1.2 Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty poprzez wypełnienie cenami 

jednostkowymi poszczególnych pozycji z Tabeli Cenowej (element oferty). Następnie winien 

zsumować kwoty kolumny i dokonać podzielenia na 7 (liczba tras). Wynik dzielenia uzyskany 

w opisany sposób należy następnie przepisać do pozycji przewidzianej na cenę oferty w 

Formularzu Oferty.  

UWAGA: Kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie 

Wykonawcy, wszelkie koszty (w tym m.in. logistykę, ubezpieczenie, opłaty i daniny publiczne oraz 

zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących w szczególności zmiany cen paliw). 

2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą wyłącznie w złotych 

polskich. 

3. Ceny podane przez wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają 

podwyższeniu. 

VII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia 



1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym 

Wykonawców. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie przesłane faksem.  

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 

zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdzie jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania, 

7. Przed podpisaniem umowy, wykonawca złoży stosowne zezwolenia na wykonywanie przewozów 

regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Wykaz tras dowozu dzieci 

2. Oferta 

3. Wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia 

4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia 

5. Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1.  

 

1. Kierunek: Mogielnica –Kozietuły – Dylew – Odcinki Dylewskie- Marysin- Dalboszek – 

Wodziczna – Mogielnica – Trasa nr. 1 

 

Przystanki Liczba dzieci 

Mogielnica ZSO i PSP 

25 

POM Kozietuły 

Kozietuły 

Modrzewina 

Dylew 

Odc. Dylewskie 

Marysin 

Dalboszek 

Wodziczna 

Mogielnica ZSO i PSP 

 

2. Kierunek: Mogielnica – Otalążka – Dziarnów – Borowe – Dębnowola – Świdno – Stryków – 

Mogielnica – Trasa nr. 2 

 

Tab.2 

Przystanki Liczba dzieci 

Mogielnica ZSO i PSP 

19 

Otalążka 

Dziarnów 

Borowe 

Dębnowola 

Świdno 

Stryków 

Mogielnica ZSO i PSP 

 

3. Kierunek: Mogielnica – Michałowice – Stamirowice – Kolonia Tomczyce – Tomczyce – 

Ślepowola –Pączew- Brzostowiec – Wólka Gostomska – Wężowiec – Mogielnica –Trasa nr. 3 
 

Tab.3 

Przystanki Liczba dzieci 

Mogielnica ZSO i PSP 

25 

 

Michałowice 

Stamirowice 

Tomczyce 

Kolonia Tomczyce 

Pączew 

Ślepowola 

Brzostowiec 

Wólka Gostomska 

Wężowiec 

Mogielnica ZSO i PSP 

 

 

4. kierunek: Mogielnica – Pawłowice – Dąbrowa – Miechowice – Mogielnica  



Trasa nr. 4 

 

Tab.4 

Przystanki Liczba dzieci 

Mogielnica ZSO i PSP 

24 

Pawłowice 

Dąbrowa 

Miechowice 

Mogielnica ZSO i PSP 

 

5. kierunek: Mogielnica – Dziunin – Główczyn – Towarzystwo Główczyn – Popowice –– 

Mogielnica – Trasa nr. 5 

 

Tab.5 

Przystanki Liczba dzieci 

Mogielnica ZSO i PSP 

29 

Marysin 

Dziunin 

Główczyn 

Tow. Główczyn 

Popowice 

Mogielnica ZSO i PSP 

 

6. Kierunek: Mogielnica – Stryków – Otaląż – Wężowiec – Mogielnica – Trasa nr. 6 

I półrocze     II półrocze 

 

Tab.6 

Przystanki Liczba dzieci 

Mogielnica ZSO i PSP 

49 

Stryków 

Otaląż 

Wężowiec 

Mogielnica ZSO i PSP 

 

7. Kierunek: Mogielnica-Gracjanów-Mogielnica – Trasa nr. 7 

 

Tab.7 

Przystanki Liczba dzieci 

Mogielnica ZSO i PSP 

5 Gracjanów 

Mogielnica ZSO i PSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie miejsc proponowanych przystanków, liczby dzieci objętych usługą i odległości 

przystanku od szkoły 

Tab. 8 

Lp. Lokalizacja szkoły Miejscowość Liczba dzieci Odległość od szkoły (km) 

2 Mogielnica ZSO i PSP Kozietuły* 2 7 

3 Mogielnica ZSO i PSP Dylew 7 5 

4 Mogielnica ZSO i PSP Odcinki Dylewskie 1 4 

5 Mogielnica ZSO i PSP Marysin 3 4 

6 Mogielnica ZSO i PSP Gracjanów 7 4 

7 Mogielnica ZSO i PSP Cegielnia 3 3 

8 Mogielnica ZSO i PSP Wodziczna 11 4 

9 Mogielnica ZSO i PSP Brzostowiec 6 6 

10 Mogielnica ZSO i PSP Wólka Gostomska 2 7 

11 Mogielnica ZSO i PSP Ślepowola 3 6 

12 Mogielnica ZSO i PSP Michałowice 4 6 

13 Mogielnica ZSO i PSP Tomczyce* 5 7 

14 Mogielnica ZSO i PSP Stamirowice 3 7 

15 Mogielnica ZSO i PSP Wężowiec 11 4 

16 Mogielnica ZSO i PSP Dziarnów 2 4 

17 Mogielnica ZSO i PSP Borowe 3 6 

18 Mogielnica ZSO i PSP Dębnowola 3 7 

19 Mogielnica ZSO i PSP Świdno 4 6 

20 Mogielnica ZSO i PSP Dąbrowa 3 4 

21 Mogielnica ZSO i PSP Pawłowice 8 3 

22 Mogielnica ZSO i PSP Popowice 9 5 

23 Mogielnica ZSO i PSP Miechowice 13 3 

25 Mogielnica ZSO i PSP Główczyn* 7 3 

26 Mogielnica ZSO i PSP Towarzystwo Główczyn 3 4 

27 Mogielnica ZSO i PSP Dziunin 7 4 

28 Mogielnica ZSO i PSP Stryków 12 3 

29 Mogielnica ZSO i PSP Otaląż 25 2 

30 Mogielnica ZSO i PSP Otalążka 6 3 

31 Mogielnica ZSO i PSP Pączew 1 8 

Razem 176 - 

* w miejscowości Tomczyce będą 2 przystanki: Tomczyce i Tomczyce Kolonia; 

* w miejscowości Główczyn będą 2 przystanki: Główczyn i Główczynek; 

* w miejscowości Kozietuły będą dwa przystanki; 
 


