
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.rewal.pl 

 

Rewal: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z 

zapewnieniem opieki podczas przewozu, w roku szkolnym 2015-2016 

Numer ogłoszenia: 209476 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 
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: Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 011. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkół 

Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z zapewnieniem opieki podczas 

przewozu, w roku szkolnym 2015-2016. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz ok. 224 

uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Pobierowie, Rewalu i Niechorzu - w Gminie 

Rewal. Trasy dowozu: 1) Kamień Pomorski - Rewal i z powrotem (Kamień Pomorski - 

Wrzosowo - Strzeżewko - Strzeżewo - Gostyń - Trzebieradz - Pobierowo - Pustkowo - 

Trzęsacz - Rewal) 2) Cerkwica - Rewal i z powrotem (Cerkwica - Karnice - Ninikowo - 

Śliwin - Rewal) 3) Lędzin - Rewal i z powrotem (Lędzin - Drozdówko - Drozdowo - Sadlno - 

Zapolice - Rogozina - Konarzewo - Skalno - Pogorzelica - Niechorze - Rewal). 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

http://www.bip.rewal.pl/


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

24.06.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1.000,00 

zł. (słownie: jeden tysięcy złotych), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego w BS Gryfice O/Rewal nr 14 9376 0001 0010 5242 2002 

0009. 2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli terminie kwota wadium 

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. W 

przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści musi jednoznacznie wynikać, 

jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 

(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób 

umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z 

podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Kopię dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał należy 

złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 6. 

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, bądź w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, musi zawierać następujące elementy: a) Wskazanie gwaranta 

poręczenia/gwarancji - Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję, b) Wskazanie 

podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu, którego 

ustanowiono poręczenie/gwarancję, c) Wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji - Gmina 

Rewal, d) Określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, e) Zobowiązanie 

gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji - Gwarant musi 



oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy 

Zamawiający złoży gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji /poręczenia jest mu 

należna na podstawie art. 46 ust. 5 Pzp, f) Bezwarunkowość dysponowania 

poręczeniem/gwarancją - Poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego 

przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na 

pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu 

zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 prawa zamówień publicznych, g) 

Nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania 

wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji, h) Określenie prawa i miejsca 

rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji -wszelkie spory dotyczące 

poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, i) Określenie 

miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji - prawa z poręczenie/gwarancji muszą 

być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Wykonawca, który nie wniesie 

wadium wysokości określonej w pkt 1 w formie lub formach określonych w pkt 2 zostanie 

wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający 

zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12, wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego 

wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający 

zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 

odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

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 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada 

licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze zmianami), ważną 

przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 

wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje 

co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie dzieci do szkół i 

przedszkoli, która trwała co najmniej 10 miesięcy o wartości co najmniej 

80.000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) zł. Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia dowodów dotyczących głównych usług, czy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie. Za główne należy uznać takie usługi, które 

potwierdzają spełnianie warunków udziału określone powyżej. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 

wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże iż dysponuje 

środkami transportu - autobusami przystosowanymi do przewozu dzieci, w 

ilości minimum 3 szt. oraz posiadających minimum 50 miejsc siedzących 

każdy, posiadającymi aktualne na dzień składania ofert zezwolenie 

dopuszczające pojazd do ruchu, w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 

wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki. 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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) 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

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 - 95 

 2 - Termin płatności - 5 

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 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy które mogą być zmienione 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na 

następujących warunkach w zakresie: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania 

zmian w poszczególnych miesiącach w ilości przewożonych dzieci - zakupu biletów oraz w 

rozkładzie jazdy spowodowanych zmianą miejsca zamieszkania uczniów oraz miejsca 

uczęszczania do poszczególnych szkół. W przypadku konieczności dokonania zmian w 

rozkładzie jazdy lub ilości przewożonych osób zamawiający przedstawi wykonawcy pisemną 

zmianę pięciodniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wprowadzenia 

zmian. Zmiany w rozkładzie jazdy lub ilości przewożonych osób spowodowanych zmianą 

miejsca zamieszkania uczniów oraz miejsca uczęszczania do poszczególnych szkół 

wprowadzone w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie wymagają formy aneksu, 2) 

ceny jednego biletu miesięcznego podana w ofercie może ulec zmianie jedynie w przypadku 

gdy potrzeba zmiany będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa. 3) Zmiany 

podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty 

złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca 

polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 5) Zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej 

umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających 

wpływ na realizację umowy. 3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania 

zmian i uzupełnień w umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej 

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

(zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te 

wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień 

publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



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

warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w formie 

papierowej, w siedzibie zamawiającego, pok nr 5.. 

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

ofert: 25.08.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, pok nr 6 (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 

 
 

 

 
Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP 

od dnia 14.08.2015 r. 

do dnia ………………. 

 


