
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

 

Przywidz: Wykonanie usługi przewozu na podstawie zakupionych biletów miesięcznych 

na dowóz dzieci z terenu gminy Przywidz do placówek oświatowych. 

Numer ogłoszenia: 195972 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 
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 Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 

pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przywidz.pl/zamowienia-

publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi przewozu na 

podstawie zakupionych biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Przywidz do 

placówek oświatowych.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów do placówek oświatowych poprzez 

zakupienie dla nich ulgowych biletów miesięcznych na trasach wskazanych w Załączniku A 

do SIWZ. Zamówienie obejmuje zakup ulgowych biletów miesięcznych u Wykonawcy, który 

jest uprawniony do świadczenia usług regularnego przewozu osób (posiada odpowiednie 

dokumenty zezwalające na świadczenie takich usług) na trasach obejmujących 

przystanki/miejsca przystankowe wskazane w SIWZ. Przewóz ma być realizowany w oparciu 

o istniejące lub nowo utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej z 

pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie biletów miesięcznych oraz 

miejsca przystankowe uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne


zobowiązany do opracowania i dostosowania optymalnych tras i rozkładu jazdy autobusów do 

potrzeb Zamawiającego po uwzględnieniu godzin dowozów na zajęcia, godzin odjazdów, 

liczby i miejsc wsiadania dzieci podanych w SIWZ. Wykonawca w ramach realizacji 

zamówienia zapewni pierwszeństwo przejazdu uczniom posiadającym bilet miesięczny, a w 

przypadku wolnych miejsc, umożliwi korzystanie z przejazdu innym osobom. Rozliczenie 

płatności będzie dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie 

zakupionych biletów miesięcznych, według ich cen ustalonych w postępowaniu. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem 

(na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych, bądź 

wcześniejszego powrotu dzieci do domu. Uczniowie nie będą uiszczać dodatkowych opłat za 

przejazdy. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku A Opis przedmiotu zamówienia. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6. 

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: 

31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującymi przepisami 



prawa - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o część 1 i 2 i 3 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

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

wykonywał/wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na świadczeniu 

przez okres co najmniej 6 miesięcy usług przewozu osób w liczbie minimum 

7.000 kilometrów miesięcznie w ramach danego zamówienia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o część 1 minimum trzema autobusami o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50 

część 2 minimum jednym minibusem o liczbie miejsc nie mniejszej niż 15 

osób. część 3 minimum jednym minibusem o liczbie miejsc nie mniejszej niż 

15 osób. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 

przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek 

dotyczący dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

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; 

 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; 

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; 

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; 

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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



 1 - Cena - 90 

 2 - Termin płatności - 10 

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 

1. Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

opisanym niżej zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec 

przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak: zmiany planów lekcji, z powodu 

okoliczności będących działaniem siły wyższej, wstrzymanie przewozów przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2) powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3) 

zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, w tym.: zmiany ilości biletów, zmiany 

rodzaju poszczególnych biletów w zależności od potrzeb (bilety jednostronne), zmiany trasy i 

godzin przejazdów, w tym możliwość przesunięcia dni i godzin dowozów i odwozów z 

powodu tzw. odrabiania, bądź skrócenia w danym dniu lekcji, a także zmniejszenia lub 

zwiększenia liczby dni dowozów w danym miesiącu w zależności od programu danej szkoły. 

4) zmiany trasy przejazdów spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, m.in. warunkami 

drogowymi, 5) zmiany wynagrodzenia w sytuacjach opisanych w §5 ust. 3 niniejszej umowy 

6) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na 

nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne 

dla Zamawiającego, 7) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. 8) zmiany 

stawki podatku od towarów i usług, 9) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002r. nr 200 poz. 1679), 10) zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W przypadku zmiany, o której 

mowa podpunkcie 8 wartość netto wynagrodzenia netto nie zmieni się a określona w aneksie 

wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. W przypadku zmian 

określonych w podpunkcie 9 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 4. W przypadku zmian określonych w 

podpunkcie 10 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 5. Zmiana umowy może być dokonana 

na pisemny uzasadniony wniosek Strony. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem 



przepisu ust. 1 jest nieważna. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 

Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3. 

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

ofert: 10.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 

pok. 2.3. 

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 

 
 


