
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, 

KTÓREGO WARTO ŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRA ŻONEJ W ZŁOTYCH  

RÓWNOWARTO ŚCI KWOTY 30.000 EURO 

1) nazwa przedmiotu zamówienia: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół 
i placówek oświatowych. 

2) opis przedmiotu zamówienia: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół  
i placówek oświatowych w Lędzinach i Mysłowicach w roku szkolnym 2017/2018. Ofertę można 
złożyć na każda trasę oddzielnie lub łącznie. 

Usługa obejmuje trzy trasy: 
CZĘŚĆ A 
Usługa obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasach: 
Trasa pierwsza – 21 uczniów z terenu miasta Lędziny do: 
15  uczniów - Szkoła Podstawowa z O. I. nr 1 w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5, 
5 uczniów - Gimnazjum z O. I. nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72. 
1 uczeń  - Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach ul. Pokoju 4 
Dzienna długość trasy (dowóz i odwóz) – ok. 95 km. 
Okres świadczenia usługi obejmuje rok szkolny 2017/2018 tj. ok. 190 dni 
Jeden z uczniów porusza się na wózku inwalidzkim, w związku z czym w pojeździe konieczne jest zapewnienie 
miejsca na przechowywanie złożonego wózka (z zabezpieczeniem przed jego przesuwaniem się w czasie jazdy). 
 
CZĘŚĆ B 
Usługa obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasach: 
Trasa druga – 1 uczeń z terenu miasta Lędziny do: 
1 uczeń - Szkoła Specjalna w Mysłowicach, ul. B. Wały 4, zajęcia odbywać będą się w  Ośrodku 
Rehabilitacyjno – Opiekuńczym ul. Laryska 7 Mysłowice 
Dzienna długość trasy (dowóz i odwóz) – ok. 35 km. 
Okres świadczenia usługi obejmuje rok szkolny 2017/2018 tj. ok. 190 dni. 
Uczeń porusza się na wózku inwalidzkim, w związku z czym w pojeździe konieczne jest zapewnienie miejsca na 
przechowywanie złożonego wózka (z zabezpieczeniem przed jego przesuwaniem się w czasie jazdy). 
 
CZĘŚĆ C 
Usługa obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasach: 
Trasa trzecia – 4 uczniów z terenu miasta Lędziny do: 
Miejskie Przedszkole z O. I. nr 1 w Lędzinach, ul. Stadionowa 1, trasa ok  10 km. (dowóz i odwóz) 
Okres świadczenia usługi obejmuje rok tj. od 01.09.2017 r.  – do 31.08.2018 r. 

1) termin wykonania zamówienia:  
od 4 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dot. części A i B 
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. dot. części C 

2) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. 
1.Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów –Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej –Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia  
Dla CZĘŚCI A - na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł;  
Dla CZĘŚCI B - na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł  
Dla CZĘŚCI C - na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00 zł.  
3.  Zdolności technicznej lub zawodowej –Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że:  
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert –a jeżeli okres działalności jest krótszy, 
w tym okresie w sposób należyty:  
Dla CZĘŚCI A: wykonał dwie usługi z zakresu przewozu uczniów niepełnosprawnych o łącznej wartości 
minimum 40 000,00 zł brutto;  
Dla CZĘŚCI B: wykonał dwie usługi z zakresu przewozu uczniów niepełnosprawnych o łącznej wartości 
minimum 40 000,00 zł brutto;  



 

 

Dla CZĘŚCI C: wykonał jedną usługę z zakresu przewozu uczniów niepełnosprawnych o wartości minimum            
6 000,00 zł brutto.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
b) dysponuje lub będzie dysponował:  
Dla CZĘŚCI A - co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu dzieci 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Ustawy o 
transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2183), (posiadającymi odpowiednią ilość siedzeń 
wyposażonych w biodrowe pasy bezpieczeństwa, dostosowanych do przewozu wózka inwalidzkiego, 
wyposażonych w odpowiednią wentylację, ogrzewanie wewnętrzne zapewniające uczniom odpowiedni komfort 
jazdy), wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2006 roku;  
Dla CZĘŚCI B - co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu dzieci 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Ustawy o 
transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2183), (posiadającymi odpowiednią ilość siedzeń 
wyposażonych w biodrowe pasy bezpieczeństwa, dostosowanych do przewozu wózka inwalidzkiego, 
wyposażonych w odpowiednią wentylację, ogrzewanie wewnętrzne zapewniające uczniom odpowiedni komfort 
jazdy), wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2006 roku;  
Dla CZĘŚCI C - co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu dzieci 
niepełnosprawnych, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Ustawy o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 
2015r., poz. 2183), (posiadającymi odpowiednią ilość siedzeń wyposażonych w biodrowe pasy bezpieczeństwa, 
wyposażonych w odpowiednią wentylację, ogrzewanie wewnętrzne zapewniające uczniom odpowiedni komfort 
jazdy), wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2006 roku.  
UWAGA: Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany dysponować taką ilością wskazanych środków 
transportu spełniających wymagania Zamawiającego, które umożliwi ą skuteczne wykonanie zadania.  
c) dysponuje lub będzie dysponował:  
 
Dla CZĘŚCI A:  
 Po jednym dla każdej części kierowcy posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie kierowania pojazdem 
wskazanym przez Wykonawcę;  
 Po jednym dla każdej części opiekunie posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
medycznej lub przedmedycznej, przygotowaną do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-
opiekuńczych wobec niepełnosprawnych dzieci.  
 
Dla CZĘŚCI B:  
 Po jednym dla każdej części kierowcy posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie kierowania pojazdem 
wskazanym przez Wykonawcę;  
 Po jednym dla każdej części opiekunie posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
medycznej lub przedmedycznej, przygotowaną do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-
opiekuńczych wobec niepełnosprawnych dzieci.  
 
 
Dla CZĘŚCI C:  
 Po jednym dla każdej części kierowcy posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie kierowania pojazdem 
wskazanym przez Wykonawcę;  
 Po jednym dla każdej części opiekunie posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
medycznej lub przedmedycznej, przygotowaną do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-
opiekuńczych wobec niepełnosprawnych dzieci.  
UWAGA: Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany dysponować taką ilością wskazanych osób 
spełniających wymagania Zamawiającego, które umożliwi ą skuteczne wykonanie zadania.  

1) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień 
składania ofert   
1.  Formularz oferty  
2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1  
3. Wykaz wykonanych usług, załącznik 2 
UWAGA: Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  



 

 

3. Wykaz osób, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 
4. Wykaz narzędzi, dostępnych Wykonawcy do realizacji zamówienia załącznik 4 
5.  polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz potwierdzenie 
opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu.  

2)  informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami: drogą elektroniczną na adres: um@ledziny.pl lub i.gwozdz@ledziny.pl 

3) termin związania ofertą: 30 dni 
4) opis sposobu przygotowywania ofert: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego z adnotacją „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i 
placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018” 

5) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego w Lędzinach ul. Lędzińska 55 
pok.112, w terminie do dnia 29.08.2017r. do godz. 8.50. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego sala 013 o godz. 9.00 

6) opis sposobu obliczenia ceny: cena 100% 
7) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: najniższa cena 
8) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: wzór umowy załącznik nr 5 
9) inne wymagania: 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania 

zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, 

wprowadzonego Zarządzeniem 120.25.2017 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 21.06.2017r. 

 

 

 

….…………………………………………… 
Data i podpis Kierownika Zamawiającego 


