
Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie 
Numer ogłoszenia: 260372 - 2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Stowarzyszenie "Bądź z nami" , ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin, 
woj. śląskie, tel. 032 2674612, faks 032 2674612. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: bip.starostwo.bedzin.pl (jednostki 
oświatowe/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie/przeta 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Organizacja pozarzadowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej W Będzinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - Przewóz 
uczestników według następującej trasy: Dowóz: Czeladź ul.Katowicka - Czeladź Poczta - 
Wojkowice ul.Sobieskiego - Rogoźnik- Wojkowice Piaski - Grodziec ul.Barlickiego - Będzin 
ul.Wolności - Będzin ul.Namiarkowa - Będzin-Łagisza ul.Pokoju - Będzin-Łagisza 
ul.Podłosie 4 Powrót Będzin-Łagisza ul.Podłosie 4-Będzin-Łagisza ul.Pokoju-Będzin 
ul.Namiarkowa- Będzin ul.Wolności-grodziec ul.Barlickiego-Wojkowice ul.Sobieskiego-
Wojkowice Piaski-Rogoźnik-Góra Siewierska ul.Kościuszki-Psary (Tartak Gródków)-
Czeladź Poczta-Czeladź ul.Katowicka Godzina dowozu uczestników WTZ do Będzina 
u.Podłosie 4 - godz. 8.00 Godzina odowozu uczestników WTZ z Będzina u.Podłosie 4 - godz. 
15.00 Mikrobus do przewozu musi posiadać minimum 17 miejsc siedzących. Orientacyjna 
długość trasy - 80 km Część II - Przewóz uczestników WTZ wg następującej trasy: Dowóz: 
Sławków Rynek-Będzin oś.Warpie (koło kościoła)-Będzin Ksawera ul.świrki i Wigury-
Będzin ul.11 Listopada (przy SOSW)-Będzin przystanek za rondem -Będzin-Łagisza 
ul.Podłosie 4 Powrót: Będzin-Łagisza ul.Podłosie 4-Będzin przystanek przy pałacu 
Mieroszewskich-Będzin ul.11 Listopada (przy SOSW)- Będzin Ksawera ul.świrki i Wigury 
Będzin oś.Warpie (koło kościoła)-Sławków Rynek Godzina dowozu uczestników WTZ do 
Będzina u.Podłosie 4 - godz. 8.00 Godzina odowozu uczestników WTZ z Będzina u.Podłosie 
4 - godz. 15.00 Mikrobus do przewozu musi posiadać minimum 19 miejsca siedzące. 
Orientacyjna długość trasy - 75 km UWAGA: 1. Dowóz i odbiór uczestników WTZ odbywać 
się będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy w roku (w miesiącu 
sierpniu WTZ jest nieczynny). 2. Za bezpieczeństwo uczestników WTZ na trasie przejazdu 
odpowiada przewoźnik.. 



II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-1. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 11. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej 
specyfikacji mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) 
posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia: - posiadają licencję 
na wykonywanie usług w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób (załączyć stosowną kserokopię) 2) posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w 
szczególności: - dysponują pojazdami, których data produkcji nie moŜe być starsza niŜ 
1996 r. lub są po kapitalnym remoncie silnika, nie później jednak niŜ w 2000 roku 
(załączyć stosowną kserokopię) - posiadają kierowców, którzy legitymują się 
aktualnym świadectwem kwalifikacji (załączyć stosowną kserokopię) 3) znajdują się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest: - 
posiadają aktualna polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej 
działalności(załączyć stosowną kserokopię) 4) nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia Ocena spełniania przedstawionych powyŜej 
warunków zostanie dokonana wg formuły: (spełnia - nie spełnia) w oparciu o 
wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 
Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z 
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 3. Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - kserokopię dokumentu 



potwierdzającego moŜliwość przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku 
o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088 z późn. 
zm.) 4. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 7. 5. 
Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie, o którym mowa w pkt.4, wykonawca 
wskazał osoby, którymi będzie dysponował - załącznik nr 8. 6. Kserokopie aktualnych 
ubezpieczeń OC i NW lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 7. 
Aktualne badanie techniczne pojazdów. 8. Podpisane oświadczenie o spełnieniu 
warunków zawartych w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące 
- załącznik nr 2- wskazana data podpisania dokumentu. 9. Wykaz niezbędnego sprzętu 
przeznaczonego do realizacji zadania wraz z oświadczeniem o jego sprawności z 
uwzględnieniem warunku pkt. V. 3 SIWZ - wzór wykazu - załącznik nr 3 - wskazana 
data podpisania dokumentu. 10. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
lub uzyskał zgodę na zezwolenie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 
stanowiące - załącznik nr 6 - wskazana data podpisania dokumentu. 11. Pisemnego 
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń, jeŜeli w wykazie , o którym mowa w pkt.8, 
wykonawca wskazał narzędzi i urządzenia, którymi będzie dysponował - załącznik nr 
8. Uwagi: 1. Dokumenty, o których mowa powyŜej mogą być przedstawione w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
2. Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. JeŜeli wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu o których mowa w pkt. X ppkt 2. SIWZ składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Uwaga! 
Dokument , o którym mowa powyŜej powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby 
lub w kraju wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentu, o którym mowa powyŜej zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA! zamawiający informuje, iŜ zgodnie z 
art. 96 ust.3 w zw. z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty 
składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji 
stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie składania 
ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnione ( zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jednolity: Dz.U. 
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. - Tajemnica przedsiębiorstwa - rozumie się 
przez to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania e celu zachowania ich poufności). 



Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złoŜyć na formularzu 
ofertowym stosowne zastrzeŜenie informujące o tym, Ŝe w jego ofercie w odrębnej 
nieprzejrzystej oprawie (kopercie) znajdują się strony oferty, które podlegają klauzuli 
poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak takiego zastrzeŜenia 
spowoduje, Ŝe cała oferta moŜe zostać ogólnie udostępniona. Wykonawca nie moŜe 
zastrzec informacji takich, jak: nazwa firmy oraz adres, a takŜe informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.. 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: bip.starostwo.bedzin.pl (jednostki oświatowe, SOSW w Będzinie, 
przetargi). 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Specjalny 
Osrodek Szkolno-Wychowawczy 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 7 w sekretariacie szkoły. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  19.12.2008 godzina 08:00, miejsce: Stowarzyszenie Bądź z Nami ul. 11 Listopada 7 
42-500 Będzin (Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Będzinie. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - 
Przewóz uczestników według następującej trasy: Dowóz: Czeladź ul.Katowicka - 
Czeladź Poczta - Wojkowice ul.Sobieskiego - Rogoźnik- Wojkowice Piaski - 
Grodziec ul.Barlickiego - Będzin ul.Wolności - Będzin ul.Namiarkowa - Będzin-
Łagisza ul.Pokoju - Będzin-Łagisza ul.Podłosie 4 Powrót Będzin-Łagisza ul.Podłosie 
4-Będzin-Łagisza ul.Pokoju-Będzin ul.Namiarkowa- Będzin ul.Wolności-grodziec 



ul.Barlickiego-Wojkowice ul.Sobieskiego-Wojkowice Piaski-Rogoźnik-Góra 
Siewierska ul.Kościuszki-Psary (Tartak Gródków)-Czeladź Poczta-Czeladź 
ul.Katowicka Godzina dowozu uczestników WTZ do Będzina u.Podłosie 4 - godz. 
8.00 Godzina odowozu uczestników WTZ z Będzina u.Podłosie 4 - godz. 15.00 
Mikrobus do przewozu musi posiadać minimum 17 miejsc siedzących. Orientacyjna 
długość trasy - 80 km UWAGA: 1. Dowóz i odbiór uczestników WTZ odbywać się 
będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy w roku (w 
miesiącu sierpniu WTZ jest nieczynny). 2. Za bezpieczeństwo uczestników WTZ na 
trasie przejazdu odpowiada przewoźnik..  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-1.  
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.  
• 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Będzinie. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - 
Przewóz uczestników WTZ wg następującej trasy: Dowóz: Sławków Rynek-Będzin 
oś.Warpie (koło kościoła)-Będzin Ksawera ul.świrki i Wigury-Będzin ul.11 Listopada 
(przy SOSW)-Będzin przystanek za rondem -Będzin-Łagisza ul.Podłosie 4 Powrót: 
Będzin-Łagisza ul.Podłosie 4-Będzin przystanek przy pałacu Mieroszewskich-Będzin 
ul.11 Listopada (przy SOSW)- Będzin Ksawera ul.świrki i Wigury Będzin oś.Warpie 
(koło kościoła)-Sławków Rynek Godzina dowozu uczestników WTZ do Będzina 
u.Podłosie 4 - godz. 8.00 Godzina odowozu uczestników WTZ z Będzina u.Podłosie 4 
- godz. 15.00 Mikrobus do przewozu musi posiadać minimum 19 miejsca siedzące. 
Orientacyjna długość trasy - 75 km UWAGA: 1. Dowóz i odbiór uczestników WTZ 
odbywać się będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy w 
roku (w miesiącu sierpniu WTZ jest nieczynny). 2. Za bezpieczeństwo uczestników 
WTZ na trasie przejazdu odpowiada przewoźnik..  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-1.  
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.  
• 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.  

 
 
 


