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Ogłoszenie nr 609868-N-2020 z dnia 2020-11-13 r. 
Miasto Radlin: Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z

opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup 
społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kat-
egorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kon-
taktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radlin, krajowy numer identyfikacyjny 273359940, ul. ul. Rymera  
15 , 44-310  Radlin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 590 200, , e-mail zamowienia@radlin.pl, , 
faks 324 590 205. 
Adres strony internetowej (URL): www.miasto.radlin.pl 
Adres profilu nabywcy: 



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamaw-
iający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówie-
nie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL) 
Tak 
https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków za-
mówienia 
Tak 
https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Forma pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
44-310 Radlin, ul. Rymera 15, II piętro, Sekretariat, pokój nr 301. 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL) 



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja transportu dzieci 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na 
dwa zadania 
Numer referencyjny: PZP.271.55.ES.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót bu-
dowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przed-
miotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu dzieci 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na 
dwa zadania: ZADANIE 1 – przewóz dzieci niepełnosprawnych (w tym z upośledzeniem narządów 
ruchu – na wózkach) z Radlina do szkół w Wodzisławiu Śląskim na wyznaczonej trasie (Zespół 
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. ul. Kopernika 71 i Niepub-
liczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl.,
Osiedle 1 Maja 23b); ZADANIE 2 – przewóz dzieci niepełnosprawnych (w tym z upośledzeniem 
narządów ruchu – na wózkach) z Radlina do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i 
Młodzieży w Wodzisławiu Śl. ul. Wyszyńskiego 20; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w 
SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
60130000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 



(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksy-
malna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2021-01-04   lub zakończenia: 2021-12-22 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-01-04 2021-12-22

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINAN-
SOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Minimalne warunki w ww zakresie to posiadanie aktualnej licencji na wyko-
nanie transportu drogowego osób, wydanej na podstawie odrębnych przepisów tj. ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy, umożliwiające real-
izację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał
co najmniej jedno zamówienie w ciągu ostatnich trzech lat o wartości: - (Zadanie 1) nie mniejszej niż 
50.000,00 brutto rocznie, - (Zadanie 2) nie mniejszej niż 25.000,00 brutto rocznie, lub wykonał w ciągu
ostatnich trzech lat zamówienia o łącznej wartości : - (Zadanie 1) nie mniejszej niż 50.000,00 brutto na 
rok, - (Zadanie 2) nie mniejszej niż 25.000,00 brutto na rok, UWAGA: jeśli Wykonawca będzie składał 
ofertę na oba zadania za spełnienie warunku uznane zostanie doświadczenie polegające na wykonaniu 
jednego zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 brutto rocznie 
lub wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat zamówień o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000,00 
brutto na rok Minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia 



na odpowiednim poziomie jakości: Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji 
przedmiotu zamówienia (Zadanie 1,2): - kierowców niekaranych, posiadających odpowiednie up-
rawnienia określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawą z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu za-
mówienia, - minimum po jednej, pełnoletniej, niekaranej oraz niefigurującej w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 poz. 152) osobie na pojazd realizujący 
zamówienie, do opieki w czasie przewozu, przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
gwarantującej zapewnienie bezpieczeństwa i opiekę przewożonym uczniom tzn. pomoc w 
przemieszczaniu się oraz pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc Minimalne warunki dotyczące posi-
adanego sprzętu technicznego umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował: - (Zadanie 1) środkami transportu przys-
tosowanymi do przewozu uczniów/dzieci niepełnosprawnych, sprawnymi technicznie, wyposażonymi 
w atestowany sprzęt zabezpieczający, specjalne oznakowanie, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa 
dla wszystkich pasażerów, umożliwiającymi transport wózków inwalidzkich, w ilości zapewniającej 
bezpieczny przewóz wymaganej ilości uczniów/dzieci niepełnosprawnych, na miejscach siedzących, na
każdej trasie, tj. minimum jeden autobus/bus o łącznej liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 35 dla 
pasażerów (w tym opiekuna) (Zamawiający nie stawia warunku konkretnej ilość pojazdów – wybór 
należy do Wykonawcy – jednakże należy podać konkretne pojazdy w wykazie (Załącznik nr 8) oraz w 
pkt. 2 Formularza Ofert (Załącznik nr 2) i zapewnić właściwą ilość kierowców i osób do opieki) - 
(Zadanie 2) środkami transportu przystosowanymi do przewozu uczniów/dzieci niepełnosprawnych, 
sprawnymi technicznie, wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający, specjalne oznakowanie, 
wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, umożliwiającymi transport wózków 
inwalidzkich, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości uczniów/dzieci 
niepełnosprawnych na miejscach siedzących, na każdej trasie, tj. minimum jeden autobus/bus o liczbie 
miejsc siedzących dla co najmniej 7 pasażerów (w tym opiekuna) (Zamawiający nie stawia warunku 
konkretnej ilość pojazdów – wybór należy do Wykonawcy – jednakże należy podać konkretne pojazdy 
w wykazie (Załącznik nr 8) oraz w pkt. 2 Formularza Ofert (Załącznik nr 2) i zapewnić właściwą ilość 
kierowców i osób do opieki) 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzi-
ału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘP-
NEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKON-
AWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
Oświadczenie z pkt III.3) niniejszego ogłoszenia 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKON-
AWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, załączeniem 
dowodów czy te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ). Dowodami o których 
mowa mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia pub-
licznego tj. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu 
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wyko-
nania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; Aktualną licencję do wykonywania transportu drogowego 
osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKON-
AWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 
Oświadczenie o dysponowaniu pracownikami pełnoletnimi, niekaranymi, przeszkolonymi w zakresie 
pierwszej pomocy gwarantującymi zapewnienie bezpieczeństwa i opiekę przewożonym uczniom tzn. 
pomoc w przemieszczaniu się oraz pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc, niefigurującymi w Re-



jestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o których mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 poz. 152). 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Kompletne kserokopie dowodów rejestracyjnych (kserokopia każdej strony dowodu) pojazdów które 
będą wykorzystane podczas świadczenia usługi przewozu – w celu przyznania punktów w kryterium 
oceny ofert. UWAGA: brak przedłożenia kserokopii spowoduje brak punktów w kryterium PES i PPP. 
Formularz ofertowy. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych za-
sobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do SIWZ. Dokumenty rejestrowe potwierdzające upoważnienie osoby składającej 
ofertę do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo ustanowione do 
reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika 
to z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierd-
zonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynam-
icznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu za-
mówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 



Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na ja-
kich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji tech-
nicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00
Norma emisji spalin 30,00

Rok produkcji pojazdu 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieogranic-
zony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstaw-
ili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 



Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zas-
tosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektron-
icznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wyma-
gania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie za-
mówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 



IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na pod-
stawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Możliwość i warunki zmiany niniejszej umowy: zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dopuszcza 
się zmianę treści niniejszej umowy w zakresie: 1) wartości zamówienia, która może zostać 
spowodowana ustawową zmianą stawki VAT, 2) wykonania przedmiotu zamówienia, która może zostać
spowodowana zmianą przepisów w zakresie wymogów certyfikacji, świadectw i dopuszczeń, 3) pod-
wykonawstwa, pod warunkiem zaproponowania podmiotów o nie gorszych kwalifikacjach, jeżeli 
Wykonawca opierał się na jego zasobach składając ofertę, 4) trasy przewozu przez: dodanie nowej 
placówki oświatowej, nowego miejsca odbioru dzieci, które spowoduje zwiększenie ilości kilometrów 
lub koniecznością pokonywania objazdu w zw. z całkowitym zamknięciem drogi na trasie przewozu, 5)
liczby przewożonych dzieci ponad limit określony w par. 1 ust. 4 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-11-24, godzina: 11:45, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części za-
mówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
Otwarcie ofert: 24 listopada 2020 roku, godzina 12:00, sala posiedzeń, II piętro, pokój 304. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót bu-
dowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -



określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przewóz 
dzieci niepełnosprawnych (w tym z upośledzeniem narządów ruchu – na wózkach) z Radlina do szkół 
w Wodzisławiu Śląskim na wyznaczonej trasie. Przewóz dzieci będzie odbywał się w dni nauki szkol-
nej od 4 stycznia do 22 grudnia 2021 roku. W tym okresie Wykonawca musi zapewnić transport dzieci 
niepełnosprawnych, z Radlina do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (ZP-
SWR) w Wodzisławiu Śl. i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i 
Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl. (NORW). Wykonawca zapewnia również opiekę nad prze-
wożonymi dziećmi osoby pełnoletniej, niekaranej oraz niefigurującej w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz.152 z późn. zm.). Opiekunem nie 
może być kierowca. Do obowiązków opiekuna należy czuwanie nad bezpieczeństwem przewożonych 
dzieci, a w szczególności: 1)sprawowanie nadzoru nad dziećmi w czasie realizacji zamówienia, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wsiadania i wysiadania z autobusu oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa podczas jazdy (zapięte pasy), 2) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieciom o ogranic-
zonej możliwości poruszania się, 3) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie jazdy, 4) do-
prowadzenie dzieci, które tego wymagają, do miejsca zajęć w ZPSWR i NORW, 5) dopilnowanie bez-
pieczeństwa dzieci przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu na przystankach, 6) sprawdzanie stanu 
liczebnego dzieci przewożonych w autobusie. Trasa przewozu Odwóz z pierwszego miejsca od 
poniedziałku do piątku godz. 7.00. Odwóz spod NORW: poniedziałek – środa godz.14.45; czwartek – 
piątek godz. 14.00. W niektóre dni roku szkolnego (związane z organizacją roku szkolnego odwóz 
może być przyspieszony (po powiadomieniu Wykonawcy przez szkołę z 2-dniowym wyprzedzeniem). 
Szczegółową trasę przewozu zawiera załącznik nr 1a do SIWZ. Długość trasy (tam i z powrotem) 45 
km, do przewozu 32 dzieci na miejscach siedzących (28 dzieci – ZPSWR; 4 dzieci – NORW). Obecnie 
nie ma dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Należy uwzględnić, że w trakcie roku zaist-
nieje potrzeba dowożenia tych dzieci (np. z nowym rokiem szkolnym). Szczegółowy harmonogram w 
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-12-22
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00



Norma emisji spalin 30,00
Rok produkcji pojazdu 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót bu-
dowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przewóz 
dzieci niepełnosprawnych, w tym z upośledzeniem narządów ruchu – na wózkach, z Radlina do 
Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl. (WORiT) ul. 
Wyszyńskiego 20. Przewóz dzieci będzie odbywał się w dni robocze od 4 stycznia do 22 grudnia 2021 
roku (poza miesiącem sierpniem). W tym okresie Wykonawca musi zapewnić transport dzieci 
niepełnosprawnych, z Radlina do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży 
w Wodzisławiu Śl. (WORiT). Wykonawca zapewnia również opiekę nad przewożonymi dziećmi osoby
pełnoletniej, niekaranej oraz niefigurującej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o 
którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz.152 z późn. zm.). Opiekunem nie może być kierowca. Do obow-
iązków opiekuna należy czuwanie nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci, a w szczególności: 
1)sprawowanie nadzoru nad dziećmi w czasie realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpiecznego wsiadania i wysiadania z autobusu oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas jazdy (za-
pięte pasy), 2) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieciom o ograniczonej możliwości poruszania się,
3) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie jazdy, 4) doprowadzenie dzieci, które tego wyma-
gają, do miejsca zajęć w WORiT 5) dopilnowanie bezpieczeństwa dzieci przy wsiadaniu i wysiadaniu z
autobusu na przystankach, 6) sprawdzanie stanu liczebnego dzieci przewożonych w autobusie. Trasa 
przewozu Odwóz z pierwszego miejsca od poniedziałku do piątku godz.7.00. Odwóz spod WORiT od 
poniedziałku do piątku godz. 15.00. W niektóre dni roku szkolnego (związane z organizacją roku 
szkolnego odwóz może być przyspieszony (po powiadomieniu Wykonawcy przez szkołę z 2-dniowym 
wyprzedzeniem). Szczegółową trasę przewozu zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ. Długość trasy tam i 
z powrotem) 20 km do przewozu 4 dzieci na miejscach siedzących (w tym na wózkach) (4 – WORiT). 
Szczegółowy harmonogram w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 



data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-12-22
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00
Norma emisji spalin 30,00

Rok produkcji pojazdu 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


