
 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego.  

 

Gmina Tarnów –Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 

33-100 Tarnów, tel.14 6880120 
 

2. Tryb zamówienia.  

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z Dz. U z 2015r; poz. 2164 ze zm ) 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 A/Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: „Przewozy dzieci 

niepełnosprawnych samochodami Wykonawcy”. 

 Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 

B/ Zakres zamówienia.  

 

1) Realizacja usługi „Przewozy dzieci niepełnosprawnych” odbywać się będzie 

samochodami będącymi własnością Wykonawcy, przystosowanymi do przewozu osób 

niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia złożonych wózków inwalidzkich  

i balkoników w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 

dni wolnych od zajęć szkolnych (ferie i przerwy świąteczne i inne dni wolne od zajęć 

szkolnych), a w razie potrzeby również poza godzinami obowiązkowymi. 

 Zamówienie obejmuje przebieg  

około 55 kilometrów dziennie na trasie Łekawka-Radlna-Zawada-Tarnów-

Zbylitowska Góra -Tarnów 

około 60 kilometrów dziennie na tarasie Błonie- Koszyce Małe-Zgłobice -

Zbylitowska Góra -Tarnów 

 około 40 kilometrów dziennie na trasie Jodłówka Wałki–Wola Rzędzińska -Tarnów-,  

 z pasażerami do końca trwania umowy tj. 30.06.2017 r. 

  

2) Wykaz uczniów dowożonych do szkół określa załącznik nr 7 do specyfikacji. 

3) Zasady korzystania z samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych określa 

załącznik Nr 2 do specyfikacji.  

4) Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przewozów oraz obowiązki wykonawcy 

określają załączniki Nr 1 i 3 do specyfikacji.  

5) Wynagrodzenie za wykonywaną usługę ustala się jako iloczyn kilometrów 

przejechanych z pasażerem i ceny kilometra przejazdu z pasażerem, zaproponowanej 

przez Wykonawcę. – zał. Nr 6. 

 

4. Termin wykonania zamówienia.  

 

 Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy od 1 września 

2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wg określonego przez zamawiającego harmonogramu.  

 

 



 

5. Zamówienie uzupełniające 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 

50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień w przypadku dodatkowych zgłoszeń rodziców o dowóz dziecka 

 

 

6. Termin związania ofertą.  

 

 Ustala się termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.  

 

7. Opis warunków udziału  w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

 

 A/ W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 

 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający 

 warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy.  

 B/ Ocena warunków udziału w postępowaniu przetargowym dokonana zostanie na 

 podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają złożyć w ofercie.  

  W zakresie:  

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

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oświadczenie i dokument 

pkt 9.B.1 i 2).  

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (oświadczenie pkt 9. 

B 1.) 

3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (oświadczenie pkt 9. B 1.)  

4) nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(oświadczenia i dokumenty pkt 9.B 1 i 2).  

 

 

8. Kryteria oceny ofert. 

 

 Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: cena brutto w zł. (koszt  

 1 kilometra z pasażerami) – 100% 

 

 Według wzoru: wartość najkorzystniejsza z pośród ofert nieodrzuconych: wartość 

 kolejnej oferty nieodrzuconej x 100 x 100%. 

 

9. Sposób obliczania ceny oferty.  

 

1. Należy wyliczyć cenę 1 kilometra przejazdu z pasażerami, na podstawie kalkulacji 

kosztów własnych wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

finansowymi, przy uwzględnianiu czasokresu jej obowiązywania (przewidywany 

termin świadczenia usługi od 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca  2017r. 

2. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić, że cena ta będzie niezmienna  

w okresie realizacji zamówienia.  



3. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert.  

 

A. Oferta wymaga formy pisemnej i ma zawierać: 

 

1. Nazwę i adres wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty  

2. Określenie przedmiotu zamówienia na który składana jest oferta,  

3. Cenę brutto w złotych przejazdu 1 kilometra z pasażerami  

4. Termin realizacji zamówienia. 

5. Termin związania z ofertą – 30 dni od daty składania ofert 

6. Oświadczenie: 

a) O zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w niniejszej 

specyfikacji,  

b) obowiązkami przewoźnika,  

c) warunkami szczegółowymi dotyczącymi realizacji zamówienia 

d) projektem umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 

 

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

  mają dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokument:  

1. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg 

załącznika nr 4. 
2. licencję na realizację usług  w krajowym transporcie drogowym w zakresie 

transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 

doświadczenie w wykonaniu min. 1 zadania odpowiadającego swoim rodzajem 

i wartością zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 

3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres. 

3. wykaz wykonanych zadań w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 

wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 

wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, sporządzony wg 

wzoru określonego formularzem Nr 1.   

4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

                 

    C. Dokument wymieniony w pkt 9.B.2  może być przedstawiony w formie oryginału lub 

 kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oryginał 

 dokumentu może być zwrócony po zakończeniu postępowania na pisemny wniosek 

 wykonawcy i po zastąpieniu oryginału dokumentu poświadczonym odpisem 

 (kserokopią). 

 

   D. Dokumenty złożone do przetargu mają być czytelne. 

 

   E. Oświadczenia złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do 

zaciągania zobowiązań cywilno - prawnych w imieniu wykonawcy.  

 

   F. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 1. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przewóz dzieci niepełnosprawnych 

samochodami Wykonawcy” należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 

19, pok.6A-Dziennik Podawczy,  do dnia  8 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 

       2. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca  

 składania ofert. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania 

 ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 

 przewidzianego na wniesienie protestu, bez względu na datę stempla pocztowego. 

 3. Do momentu  upływu składania ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania swojej 

 oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji 

 i ponownego złożenia przed upływem terminu.  

 4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian  

 w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

 5. Jawne otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Gminy Tarnów   

 ul. Krakowska 19 pokój nr 207 o godz. 12.15 w dniu  08.08.2016 r. 

 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą  oraz 

informacja o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń  

i dokumentów.  

1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest w Urzędzie 

 Gminy Tarnów jest pracownik Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli Gminy Tarnów 

Pani  Marta Warkocz-Tobiasz tel. 014 6880139 

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich   

 wątpliwości związanych z niniejszą specyfikacją oraz sposobem przygotowania i 

 złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie lub faksem – fax:  

 (0-14)  6880129 

  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert 

 zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na S.I.W.Z. 

 Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią S.I.W.Z. oraz zostanie przekazana do 

 wszystkich wykonawców. 

 4. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje zamawiający i  

 wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.   

 

     12. Zawarcie umowy.  

 

 1.Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym  

    w zawiadomieniu pisemnym.  

 2.Niedotrzymanie terminu określonego w zawiadomieniu uznane będzie za uchylenie  

 się oferenta od zawarcia umowy.  

 3.Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji 

  

      13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.  

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują 

środki ochrony prawnej w tym: 

- protest do zamawiającego wobec podjętych przez niego w toku postępowania 

czynności 



Zasady wnoszenia środków odwoławczych określają przepisy Działu VI Prawa zamówień 

publicznych.  

 

14. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień w przypadku dodatkowych zgłoszeń rodziców o dowóz 

dziecka 

15. Oferty częściowe i wariantowe.  

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  

 

16. Załączniki. 

1. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przewozów oraz obowiązki wykonawcy. 

2. Zasady korzystania z samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych.  

3. Ramowy zakres obowiązków kierowcy ( wykonawcy umowy) przy przewozach dzieci 

niepełnosprawnych. 

4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Projekt umowy. 

6. Wzór kalkulacji kosztów 

7. Wykaz dzieci dowożonych  do szkół na terenie gminy Tarnów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnów  22.07.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


