
Rymanów: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających 
obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 

Wychowawczym w Rymanowie
Numer ogłoszenia: 282172 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. 

podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.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 

niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno 

-Wychowawczym w Rymanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest grupowe dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny 

w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Rymanowie. Dowozem objętych 

będzie 12 dzieci niepełnosprawnych z następujących miejscowości Gminy Rymanów: Bzianka - 1 

dziecko, Klimkówka - 1 dziecko, Posada Górna - 2 dzieci, Rymanów - 4 dzieci, Rymanów Zdrój - 1 

dziecko, Głębokie - 3 dzieci. Dowóz będzie realizowany w dni nauki szkolnej z miejsca 

zamieszkania ucznia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rymanowie 

przy ul. Dworskiej 40. Przewidywana ilość kilometrów okresie realizacji zamówienia wynosi 102400. 

Przewidywana ilość godzin opieki w okresie realizacji zamówienia wynosi 1280. Rozliczenie 
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zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych zgodnie z rzeczywistą ilością 

przejechanych kilometrów oraz ilością godzin opieki nad dziećmi. Wymagania dotyczące 

przedmiotu zamówienia: - Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym opieki, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie transportu 

oraz niezbędnej obsługi zwłaszcza dla uczniów korzystających z wózków inwalidzkich. - 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdu przewożącego dzieci zgodnie z art. 57 ust. 

1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. - Zamawiający ma prawo skontrolowania wyposażenia i stanu 

technicznego pojazdu proponowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia przed 

podpisaniem umowy. - wymagane jest dysponowanie pojazdem typu bus lub autobus 

przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych - 12 dzieci, - pojazd musi posiadać ważne 

ubezpieczenie w zakresie OC i NW. - pojazd wykorzystywany do realizacji dowozów winien 

spełniać wszelkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32, poz. 262). - w pojeździe obowiązuje 

bezwzględny zakaz palenia tytoniu, - w przypadku awarii środka transportowego Wykonawca 

zapewni zastępczy środek transportu, spełniający wymagania Zamawiającego, w taki sposób, aby 

nie powodować opóźnień czasowych kursu..

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

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: 31.08.2014.

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

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
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego warunku musi przedstawić licencję na 

prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób, o której mowa w art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, 

poz. 874).

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 

doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

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

okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dowozie dzieci do szkół o wartości 

min. 15.000,00 zł brutto każda. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, 

o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw lub usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 

załączyć dokumenty potwierdzają, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował dopuszczonym do ruchu 

1 pojazdem do przewozu osób o liczbie miejsc umożliwiającej przewóz 12 dzieci.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponować przy realizacji zadania opisanego w SIWZ: - co najmniej 1 osobą kierowcy, 

posiadającego prawo jazdy kat. D, ukończony kurs pierwszej pomocy, ukończone 

szkolenie na temat terapii osób z autyzmem i osób z głębokim upośledzeniem 

umysłowym oraz z minimum 5 letnim doświadczeniem w dowozie dzieci 

niepełnosprawnych. - co najmniej 1 osobą opiekuna, posiadającego ukończony kurs 

pierwszej pomocy, ukończone szkolenie na temat terapii osób z autyzmem i osób z 

głębokim upośledzeniem umysłowym oraz z minimum 3 letnim doświadczeniem w opiece 

nad dziećmi niepełnosprawnymi.
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• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

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 
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• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu na potencjał  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 

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Wypełniony formularz ofertowy

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
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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: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a) termin 

realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - w przypadku przedłużenia 

procedury przetargowej , b) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w 

następujących przypadkach: - zmiana stawki urzędowej podatku VAT, - zmiana o wskaźnik wzrostu 

cen towarów i usług publikowany przez GUS, c) inne zmiany: - w zakresie personelu wykonawcy 

lub zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą 

kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą 

zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie 

wykonawcy, d) warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, - 

uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie 

optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, - forma zmian - aneks do umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.rymanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów - pok. nr 20.

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

16.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 

Rymanów - Sekretariat.

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
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