5

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli w Ożarowie


Znak: GZEASiP 2/2009




Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


na zamówienie:


PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA 
„ DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
MIASTA I GMINY OŻARÓW
                           W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 „


Wartość zamówienia powyżej 14 000 EURO
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 , z późn. zm./.






Ożarów, 23.07.2009 r.                                                             Zatwierdził:

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Mirosława Stolarczyk


Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

	nazwa i adres Zamawiającego;

tryb udzielenia zamówienia;
opis przedmiotu zamówienia;
opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli Zamawiający dopuszcza ich składanie;
termin wykonania zamówienia;
opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami a także wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami;
wymagania dotyczące wadium;
termin związania ofertą;
	informacje na temat części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom;

opis sposobu obliczenia ceny;
opis sposobu przygotowania ofert;
miejsce oraz termin składania ofert;
informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego umowy;
istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
informacje dotyczące aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną;
informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot;
pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.






1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie
      Osiedle Wzgórze 54
      27- 530 Ożarów

Tel./fax 015 86 11 163
Adres strony internetowej: www.ozarow.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zostanie na powyższej stronie internetowej.
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać  w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Ożarowie
bezpłatnie.

Tryb udzielenia zamówienia.


Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych o wartości poniżej 206 000 euro (tekst jednolity Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) zwaną dalej Upzp.


Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) – 60.10.00.00-9 – usługi w zakresie 
transportu drogowego
 2)   Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do i z placówek oświatowych 
       Miasta  i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010.

        Zamówienie obejmuje dowóz dzieci do przedszkoli, uczniów do szkół podstawowych
        i gimnazjum oraz opiekunów dzieci dojeżdżających  na terenie Gminy Ożarów a także
        powrót do miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć przedszkolnych
        i szkolnych.
       Liczba dzieci dowożonych -   686
       Podana liczba uczniów jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia o zamówieniu
       publicznym i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie.
       Miejsce wykonywania usług :  teren Gminy Ożarów – województwo świętokrzyskie.
       Dowóz i odwóz do:
       - Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 27-530 Ożarów 
         Osiedle Wzgórze 54,
       - Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 27-530 Ożarów Lasocin 17,
       - Szkoły Podstawowej w Pisarach 27-530 Ożarów Pisary 63,
       - Szkoły Podstawowej w Janowicach 27-530 Ożarów Janowice 17,
       - Szkoły Podstawowej w Glinianach 27-530 Ożarów Gliniany ul. Rynek 48,
       - Publicznego Przedszkola w Ożarowie  27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 52.

       Dowóz i odwóz uczniów należy zapewnić w dni nauki  przewidziane organizacją roku 
       szkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi
       decyzją dyrektorów szkół.
       Dowóz do szkół najpóźniej na godzinę 7.45 , odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych
       około 13.35.  Cztery razy w tygodniu /poniedziałek, wtorek, środa, czwartek /dodatkowo
       odwóz odbędzie się o godzinie 15.00.
       Dowóz i odwóz autobusami wykonawcy. 
       Pojazdy, przeznaczone do przewozu uczniów muszą spełniać wymagania i warunki
       techniczne do wykonywania tego typu usługi / np. oznakowania itd./  
       Opiekę nad uczniami w czasie dowożenia zapewnia zamawiający.
       Opiekunowie dzieci dowożonych  w trakcie wykonywania swoich czynności są
       uprawnieni do bezpłatnych przejazdów.
       Dzieci zabierane są z przystanków autobusowych zlokalizowanych na danej
       trasie. Usługi wykonywane będą w dniach od poniedziałku do piątku 
       włącznie. Wykonawca  ze Zleceniodawcą dokona dokładnego pomiaru tras
       i takie odległości będą zamieszczone w zawartej umowie.
       W indywidualnych  przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny
       dzień wykonywania usługi / np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego /.
       

        W załączniku nr 4 – części zamówienia od 1-37


Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
Oferent może przystąpić do 1 lub więcej części zamówienia. Jedna trasa stanowi jedną część zamówienia.


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

      Nie dotyczy.


Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Termin wykonania zamówienia.

Rok szkolny 2009/2010 -  01.09.2009 r. do 25.06.2010 r.
           W indywidualnych  przypadkach w ciągu roku szkolnego Zamawiający może zlecić
            inny dzień wykonywanie usługi (np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego).
            Dyspozycja o zmianie dnia zostanie przekazana pisemnie Wykonawcy na co najmniej 
            2 dni przed zaistnieniem tego faktu.. Wykonawca będzie miał obowiązek realizacji
             zadania wg stawek i cen wskazanych w ofercie.


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
      spełniania tych warunków.

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
	posiadają uprawnienia  do wykonywania działalności lub czynności określonej 

      przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
      uprawnień,
       2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   
            i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne  
            zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
             zdolnych do wykonania zamówienia,
	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 
	posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca  

     jest  ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
     działalności gospodarczej.
6)  posiadają uprawnienia do wykonywania przewozów pasażerskich- aktualną licencję  
      na  wykonywanie krajowego transportu osób wydaną na podstawie przepisów ustawy
      z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. nr 125,poz.1371 z późn. 
      zmianami /,
7)  posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia lub przedstawią 
     pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia potencjału technicznego,
     wyrażający się w ilości nie mniejszej niż  dwukrotność ilości przeznaczonej do 
     obsługi jednej części zamówienia tj. posiadają co najmniej 2  autobusy/busy 
     spełniające przepisy ruchu drogowego do przewozu dzieci o ilości miejsc nie mniej
     niż 50 miejsc siedzących, natomiast w części 13, 21, 37 dopuszcza się możliwość 
     autobusu / busu z ilością miejsc nie mniej niż 8. Pojazdy powinny być właściwie
     oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
8) zatrudniają  kierowców z odpowiednimi uprawnieniami lub przedstawią pisemne
    zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
    zamówienia, w ilości osób odpowiadających co najmniej dwukrotności ilości taboru
    przeznaczonego do obsługi jednej części zamówienia tj. co najmniej 2 kierowców
    autobusowych legitymujących się stosownymi kwalifikacjami  zawodowymi  oraz co
    najmniej 3 letnim stażem w obsłudze przewozów szkolnych,
9) gwarantują odpowiedni poziom  bezpieczeństwa usług transportowych,
     10) złożą w terminie ofertę ważną i zgodną w kwestii oferowanego przedmiotu i 
     warunków zamówienia,
      11) zaakceptują istotne postanowienia umowy,
      12) spełnią inne warunki przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków
            Zamówienia.


8.3 W przypadku składania oferty wspólnie z innymi podmiotami (konsorcjum, s.c.),   
      podmioty muszą:
	każdy z nich załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.2 za wyjątkiem ppkt. 9.2.1, , 9.2.2, 9.2.5, 9.2.6, które składane są wspólnie.

podpisać ofertę w taki sposób by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,
wyznaczyć jeden z podmiotów jako odpowiedzialny, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów,
zawrzeć umowę z konsorcjum (lub spółki), która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizacje umowy,
	umowę, o której mowa w pkt. 8.3.4 Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.  23 ust. 4 Upzp).
8.4 Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie 
      złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów 
      wymienionych w punkcie 9.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na 
      zasadzie „spełnia”/ „nie spełnia”.
8.5 Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną 
       zawiadomieni równocześnie o wykluczeniu ich z postępowania.
8.6 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
      zostaną zawiadomieni o Wykonawcach wykluczonych z postępowania.
8.7 Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
8.8 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
	jest niezgodna z ustawą,
	jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3,

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
	zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
	Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8.9 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
      zostaną niezwłocznie zawiadomieni o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
      podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu     
     potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu.


9.1 Wymagane poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
      Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być  opatrzone klauzulą „ ZA 
      ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone  za zgodność z oryginałem przez 
      Wykonawcę na  każdej stronie. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub 
       notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia  
      dokumentu  będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 
      Rodzaj i formę dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
      maja 2006r. W  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
     wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (dz. U z 2006r. Nr 87  
      poz. 605).
9.2 Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy załączyć do oferty to:
	aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  /Dz. U. nr 125,poz. 1371 z późn. zmianami/ ,
	aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, 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- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
      - oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z postępowania na podstawie    
         art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Upzp,
   - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu
      zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych 
     do pełnienia powierzonych funkcji wraz z załączeniem do niniejszego wykazu 
     zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami przy przewozie osób
	wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali minimum 2 usługi przewozu uczniów i przedstawią dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi transportowe zostały wykonane należycie.
	wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia, którymi dysponuje

         lub będzie dysponował wykonawca / min. 2 autobusy/busy/, (warunek dotyczy jednej części zamówienia/trasy)
   
9.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
      Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
     19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
      Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2006r nr 87,
      poz. 605).
9.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na 
      język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami a także 
      wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami.

10.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje kierowane do Zamawiającego mogą 
        być przekazywanie pisemnie lub faksem.
10.2 W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
        faksem, każda ze stron na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich 
        otrzymania.

	 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią specyfikacji, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 16.1. niniejszej specyfikacji. 

	Treść zapytań oraz odpowiedź na wyjaśnienia zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania 
i zamieszczona na stronie internetowej

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 16.1. specyfikacji, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którym została przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej.
 W przypadku, gdy zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, zawiadamiając o tym fakcie wykonawców, którym została przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszczając te informacje na stronie internetowej. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
	Upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
 Pani  Mirosława Stolarczyk.



Wymagania dotyczące wadium.
      Wadium nie jest wymagane.

Termin związania z ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ją wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Informacje na temat części zamówienia powierzonych podwykonawcom.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

	Zamawiający nie zastrzega części, których nie można powierzyć podwykonawcom.
	Zamawiający zastrzega możliwość wglądu do umowy zawartej między Wykonawcą a wybranym przez niego podwykonawcą.

Opis sposobu obliczenia ceny.  

14.1 Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr  16 z 1964 r. poz. 93, z późniejszymi zmianami):
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 §2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, SĄD MOŻE podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości podwyższenia kwoty ustalonej w ofercie, nawet w przypadku gdy ceny czynników cenotwórczych zostaną zmienione- np. cena paliwa zostanie zwiększona.
14.2 Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać ostateczną cenę za cały przedmiot zamówienia, na Zał. 1 zatytułowanym „Formularz oferty”, w oparciu o otrzymane od Zamawiającego materiały oraz rozeznanie własne w terenie.
14.3. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich,
14.4. Do ceny netto należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.




Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią dodatki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dopuszcza się złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego) i zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta i jej załączniki muszą być wypełnione bez wyjątku przez Wykonawcę.
	Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione 
w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony,
	Jeżeli pytanie postawione w załączeniu nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „NIE DOTYCZY”,
	Oferta musi być przygotowana zgodnie z Upzp
	Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem nieważności 
( art.82 ust.2 Upzp),
	Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami prosi się aby były ponumerowane i zszyte, 
	Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie,
	Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Podpisy należy złożyć na wszystkich stronach oferty oraz załączników i w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany,
	Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców to: 
a)	osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni  lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
b)	osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c)	osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez w/w osoby. (tj. osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną).
	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ( art. 82 ust. 1 Upzp)- złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty lub ofert danego Wykonawcy
	Wykonawca  poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert,
	Oferta musi być złożona Zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z napisem:


OFERTA
ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
                i Przedszkoli w Ożarowie
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „ DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I  GMINY OŻARÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
Nie otwierać do dnia 11 sierpnia 2009 r. do godz. 10.15


	W przypadku braku informacji określonej w pkt. 15.13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. za przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub poczta kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony
„TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust.4 Upzp.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2009 r. do godz. 10.00 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w OŻAROWIE Os. Wzgórze 54, 27-530 Ożarów pokój nr 18. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84,ust.2 Upzp).
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzaniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".
Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane 
z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w OŻAROWIE Os. Wzgórze 54, 27-530 Ożarów pokój nr 18 w dniu 11 sierpnia 2009 r. o godz. 10.15

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych.

      Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą następowały w złotych
      polskich. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
	z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
18.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria:

W wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych, Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami: najniższa cena  brutto  za jedną część zamówienia/trasę– 100%
Przyjmuje się zasadę odniesienie  ceny najniższej do ceny pozostałych ofert (cena najniższa otrzymuje 100 pkt.). Każda inna oferta otrzymuje ilość punktów wynikającą z poniższego wzoru:




 Proporcje matematyczne wg wzoru:

Cena oferty najtańszej
                                                                   ----------------------------------
                                                    * 100
Cena oferty badanej

max 100 punktów


18.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, czyli temu, który otrzyma największą liczbę punktów.
19.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

	Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zwycięzca zostaje poinformowany   
o wyniku i terminie zawarcia umowy. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza istotnych postanowień umowy proponowanego przez Zamawiającego.

W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną z formularzem istotnych postanowień umowy, stanowiącym załącznik  ,, 3 „ do niniejszej specyfikacji, a także zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i po spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji.
	Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument  ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
        
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.


21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
       Formularz istotnych postanowień umowy stanowi Zał. ,;3” do Specyfikacji Istotnych
       Warunków Zamówienia.

22. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
      Nie dotyczy.

23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
       Nie dotyczy.

24. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.
         Nie dotyczy.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w Upzp zasad udzielania zamówień przysługują środki przewidziane w Dziale VI Upzp „Środki ochrony prawnej”. 
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego 
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Na podstawie art. 184 ust.1 Upzp wartość zamówienia nie przekracza kwoty 206 tys. euro i  nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.


Załączniki do SIWZ:

Załącznik 1-   Formularz oferty
Załącznik 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3-   Projekt umowy
Załącznik 4– Materiały informacyjne.









Załącznik 1- Formularz oferty

 
     …………………………………..
           / pieczęć Wykonawcy /


O F E R T A
 NA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR………
                         
Gminny
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Osiedle Wzgórze 54
27-530 Ożarów
woj. świętokrzyskie
                     
                 Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym na „ Dowóz uczniów
  do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów roku szkolnym 2009/2010 „ 
  oferujemy wykonanie pełnego zakresu usług przewozowych będących przedmiotem
  zamówienia:

  Trasa nr ……………………………………………………………………

  cena netto 1 kilometra:    ……………… zł
  podatek VAT:
            stawka …………………………. %
            kwota ………………………….. zł
  cena brutto  / z VAT/ 1 kilometra :    ……………… zł 

CENA BRUTTO CZĘŚCI NR……………………………………………


  tj. / słownie: ………………………………………………………………………………..
                      ………………………………………………………………………………..
  

      Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wzorem umowy sporządzonymi 
      przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie       
      do przetargu nieograniczonego na „Dowóz  uczniów  do placówek oświatowych 
      Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 „ i nie wnosimy do zawartych 
      w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy
      się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 3.




 …………………………………                                   ……………………………………..
   / data sporządzenia oferty /                                                    / podpis Wykonawcy /

Załącznik 2


(pieczęć Wykonawcy)                                                                 	miejscowość, data......................


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
o których mowa w Art. 22 ust. 1 i Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z zm.).

Nazwa Wykonawcy:		
		
		
Siedziba Wykonawcy:		
		
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :
  Przetarg nieograniczony na „ Dowóz uczniów  do placówek oświatowych Miasta 
  i  Gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 „
  oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz:
a)* dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, *
b)* dysponujemy potencjałem technicznym oraz przedkładamy w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, *
c)* dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz przedkładamy w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, *
d)* przedkładamy w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, *
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

*	- prosimy zakreślić / zaznaczyć właściwą.

       Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. 

________________________________   	            _________________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		          Podpisy osób uprawnionych do 
           reprezentowania Wykonawcy	     	                          reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 3-   Projekt umowy


           
U M O W A


                       Zawarta w dniu ……………   w Ożarowie pomiędzy Gminnym Zespołem
       Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Ożarowie reprezentowanym
       przez:
                      Kierownika                -   Mirosławę Stolarczyk
                      Główną Księgową     -    Annę Cieszkowską

       zwanym dalej w części umowy „ Zleceniodawcą „ , a :
   
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

       zwanym dalej w treści umowy „ Wykonawcą „ , o następującej treści :


§ 1

 Zleceniodawca zleca Wykonawcy przewóz uczniów do placówek oświatowych na 
 terenie Gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 na liniach i w czasie uzgodnionym
 między stronami w minutowych rozkładach jazdy stanowiących załącznik do umowy.


§ 2

  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….

  Zobowiązuje się zorganizować dowóz i odwóz uczniów na linii/ liniach :

       - dowóz / od poniedziałku do piątku /:
     
                     linia nr …. : ………………………………………………………….. 
                     linia nr …. : …………………………………………………………..
                     

      - odwóz / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / godz. 13.35:

                     linia nr …. : ……………………………………………………….
                      linia nr …. : ………………………………………………………….

       - odwóz / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / godz.15.00:  

                     Linia nr….: …………………………………………………………………
                     Linia nr … : …………………………………………………………………
   
       - odwóz / piątek/ godz. 13.35 : 

                    Linia nr ….. : ……………………………………………………………
                    Linia nr  …..: …………………………………………………………….

	Przewoźnik zobowiązuje się do dowiezienia osób , o których mowa

w § 1 przed rozpoczęciem zajęć szkolnych tj. do godziny 7.45 oraz odwiezienia ich
po zajęciach szkolnych / wg wymagań podanych w SIWZ  na” Dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 /.
	Przewozy odbywać się będą w dniach zajęć szkolnych w roku szkolnym2009/2010.


§ 3

   Za przewóz na linii/liniach wymienionych w § 2 umowy ustala się :
   cenę za 1kilometr : ……………… brutto.
   Razem kilometrów: ………………. dziennie 
   Stawka dzienna :………………………………………………
   / słownie: …………………………………………………………………………………
     …………………………../ brutto.
   Należność za w/w usługę regulowana będzie na podstawie comiesięcznego rachunku
   wystawionego w pierwszej połowie następnego miesiąca płatna w ciągu 30 dni od daty
   otrzymania rachunku. Płatność przelewem na wskazany rachunek.


§ 4

    Podstawą  przewozu uczniów będzie Karta przejazdu potwierdzona przez Zamawiającego.

§ 5

    …………………………………………………………………………………………….
    …………………………………………………………………………………………….
    Odpowiada za punktualny przewóz.
    Ustalona odpowiedzialność nie będzie obowiązywać, jeżeli zaistnieją przeszkody
    spowodowane siłą wyższą  jak: zaspy śnieżne ,  gołoledź, powódź lub inne niekorzystne 
    warunki atmosferyczne uniemożliwiającego jazdę.                       

§ 6

     W przypadku spóźnienia powstałego z przyczyny uszkodzenia autobusu w drodze
     Zamawiający zawiadamia telefonicznie Wykonawcę o nie nadejściu autobusu w 15 minut
     po planowanym przyjeździe. Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia zobowiązuje się
     natychmiast wysłać podmianę autobusu.



                                                                § 7

 Za udowodnienie uszkodzenia wnętrza autobusu oraz jego zanieczyszczenia przez przewożonych uczniów Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zleceniodawcy naprawienia szkody.


                                                                 § 8

         Przewoźnik nie może bez zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonywania zobowiązań
         określonych niniejszą umową osobie trzeciej.

§ 9

         Przewoźnik zobowiązuje się do :
                            - zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków
                              przewozu,
                            - zapewnienia odpowiedniego sprawnego środka transportu do przewozu,
                            - do ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków i od 
                              odpowiedzialności cywilnej,
                            - zatrudniania kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
                            - przestrzegania norm pracy kierowców autobusowych.


                                                                           § 10

        Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie opieki nad uczniami
        w czasie wykonywania przez Wykonawcę przewozu na poszczególnych trasach.
 

                                                                           § 11

         Zamawiający może w każdym czasie dokonywać kontroli prawidłowości wykonywania
         przez Wykonawcę przewozów na poszczególnych trasach  / § 2 /.

§ 12

        W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia w dowozie uczniów Wykonawca zapłaci
        Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości dziennego dowozu zaś w
        przypadku niewykonania dowozu lub odwozu karę 40% wartości usługi w tym 
        dniu z zastrzeżeniem § 6 umowy.



§ 13

           Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na rok szkolny 2009/2010 tj. 
         od 1 września 2009r. do 25czerwca 2010 r. 
           
                                                                           § 14

          Umowa może być rozwiązana:
	za porozumieniem stron w każdym czasie / na piśmie /,

bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Zleceniodawcę
po:
     - trzykrotnym nie odwiezieniu dzieci,
     - po pięciokrotnym opóźnieniu dowozu lub odwozu- powyżej
       30 minut.
                      3.  bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę 
                          po trzykrotnej nieterminowej zapłacie za przewóz.
4.  Strony mają prawo dochodzenia poniesionych strat w wypadku 
    nieuzasadnionego rozwiązania umowy.

                  
                                     § 15 

            W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
            przepisy  kodeksu cywilnego oraz Prawa Przewozowego i przepisów z nim związanych.

                                                                       § 16

            Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy podane
            będą pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.

                                                                      § 17

            Wszelkie zmiany niniejszej umowy do swej ważności wymagają zachowania formy
            pisemnej.

                                                                      § 18


            Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze 
            dla zleceniodawcy – jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
  
           




           
     ……………………………….                                      ………………………………
           Zamawiający                                                                     Wykonawca





Załącznik 4 – Materiały informacyjne.



Przetarg nieograniczony na „ Dowóz uczniów do placówek oświatowych 
Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 „ 


                     DOWÓZ   I  ODWÓZ UCZNIÓW  w roku szkolnym 2009/2010


       - dowóz / poniedziałek- piątku /

  Część 1  linia:  Sobótka –Jakubowice-Prusy-Pisary-Sobótka-Jakubowice       
                          Janowice. 
                           Dowóz uczniów dotyczy  Szkoły Podstawowej w Janowicach i Pisarach.
                           Trasa wynosi łącznie ok. 13,10 km, należy dowieźć 59 uczniów.

 Część 2   linia: Ożarów-Śmiłów-Binkowice-Sobótka-Janowice-Jakubowice
                           - Przybysławice- Ożarów.
                          Dowóz uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej w Janowicach i ZSO 
                          w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 32,6 km, należy dowieźć 50 uczniów. 

 Część 3    linia: Ożarów-Wyspa-Pisary-Prusy-Binkowice-Śmiłów-Przybysławice-  
                            Ożarów.
                          Dowóz uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej w Pisarach i ZSO w Ożarowie.
                          Trasa wynosi łącznie ok. 30 km, należy dowieźć 56 uczniów. 

Część 4   linia: Ożarów-Potok-Gliniany-Ożarów,
                         Dowóz uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej w Glinianach i ZSO 
                         w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 16,60 km, należy dowieźć 22 uczniów.
                          / Istnieje możliwość  skrócenia powyższego kursu  na trasę : 
                           Ożarów-Gliniany- Ożarów /

Część 5   linia: Ożarów-Wlonice-Czachów- Karsy-Ożarów.
                         Dowóz uczniów dotyczy Szkoły  ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie 
                         ok. 14 km, należy dowieźć 63 uczniów.

Część 6 linia:  Ożarów-Łęg Rachowski- Maruszów-Dębno-Biedrzychów-Szyma-
                         nówka-Lasocin-Bałtówka-Zawada-Sobów-Ożarów.
                         Dowóz uczniów dotyczy Publicznego Zespołu Szkoły  i Przedszkola  
                         w Lasocinie i ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 39 km, należy
                         dowieźć 65 uczniów.

Część 7   linia: Słupia Nadbrzeżna-Nowe-Janów-Lasocin-Ożarów.
                         Dowóz uczniów dotyczy Publicznego Zespołu Szkoły  i Przedszkola  
                         w Lasocinie i ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok.18 km, należy
                         dowieźć 35 uczniów.

Część 8  linia: Ożarów-Julianów-Śródborze-Wojciechówka-Stróża-Ożarów,

                        Dowóz uczniów dotyczy Szkoły  ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie
                        ok.14,90 km, należy dowieźć 53 uczniów.         
  
Część 9  linia: Ożarów-Łęg Rachowski-Maruszów-Dębno-Biedrzychów-Ożarów.
                        Dowóz uczniów dotyczy Szkoły  ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie 
                        ok.30,8 km, należy dowieźć 30 uczniów.         
  
Część 10 linia: Ożarów- Jankowice-Tominy-Wyszmontów-Ożarów.
                          Dowóz uczniów dotyczy Szkoły  ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie
                          ok.14 km, należy dowieźć 50 uczniów.         

Część 11   linia: Ożarów-Wyszmontów-Ożarów.
                           Dowóz uczniów dotyczy Szkoły  ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie
                           ok.6,0 km, należy dowieźć 62 uczniów.         

Część 12 linia: Ożarów-Janików-Chrapanów-Suchodółka- Niemcówka-Janików-
                          - Ożarów.
                          Dowóz uczniów dotyczy Szkoły  ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie
                          ok.20,6 km, należy dowieźć 61 uczniów.         

Część 13 linia: Wlonice-Przybysławice-Janowice -Bożęcin – Grochocice –Janowice.
                          Dowóz uczniów dotyczy Szkoły  Podstawowej w Janowicach. Trasa wynosi
                          łącznie ok.14 km, należy dowieźć 8 uczniów.         


      - odwóz / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / godz. 13.35:


Część 14 linia:  Ożarów-Przybysławice-Jakubowice-Janowice-Sobót-
                           ka-Binkowice-Śmiłów-Ożarów
                           Odwóz uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej w Janowicach i ZSO
                           w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 32 km, należy odwieźć 50 uczniów. 

Część 15 linia:  Ożarów-Wyszmontów- Tominy -Jankowice-Przybysławice-Śmiłów-
                           Binkowice-Prusy-Pisary-Wyspa-Sobótka-Prusy.
                           Odwóz uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej w Pisarach i ZSO 
                           w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 26 km, należy odwieźć 55 uczniów. 

Część 16 linia:  Ożarów-Zawada-Bałtówka-Janików-Chrapanów-Suchodółka- 
                          Niemcówka- Ożarów,
                          Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 24,8km,
                          należy odwieźć 50 uczniów.

Część 17 linia: Ożarów-Lasocin-Kruków-Szymanówka-Maruszów-Ożarów
                         Odwóz uczniów dotyczy Publicznego Zespołu Szkoły  i Przedszkola  
                         w Lasocinie i ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 26,20 km, należy 
                         odwieźć 60 uczniów.

Część 18 linia: Ożarów- Karsy-Czachów-Janopol-Lasocin-Janów-Nowe-
                          -Biedrzychów-Dębno-Ożarów.
                         Odwóz uczniów dotyczy Publicznego Zespołu Szkoły  i Przedszkola  
                         w Lasocinie i ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 34 km, należy
                           odwieźć 55uczniów.

Część 19 linia: Ożarów-Stróża- Wojciechówka-Śródborze-Julianów-Ożarów.
                         Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 14,9 km,
                         należy odwieźć 55 uczniów 
Część 20 linia: Ożarów- Wyszmontów-Ożarów.
                         Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok. 6 km,
                         należy odwieźć 50 uczniów 
 Część 21 linia: Janowice-Grochocice –Bożęcin – Janowice- Przybysławice-Wlonice
                          Odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach. Trasa wynosi łącznie
                          ok. 20 km, należy odwieźć 8 uczniów


       - odwóz / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / godz.15.00:  


Część 22 Linia: Ożarów-Przybysławice-Jakubowice-Janowice-Sobót- 
                           ka-Ożarów.
                          Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie 
                          ok. 32,4 km, należy odwieźć 55 uczniów 

Część 23 Linia: Ożarów-Wyszmontów-Tominy-Jankowice-Śmiłów-Binkowice- 
                             -Prusy-Pisary-Ożarów,
Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie  ok. 28,2 km , należy odwieźć 55 uczniów                                                                          
            
Część 24  Linia:  Ożarów- Julianów-Śródborze-Wojciechówka-Stróża-Gliniany 
                             - Potok-Ożarów, 
                            Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie 
                            ok. 31,5 km, / należy odwieźć  50 uczniów / 
                            / Istnieje możliwość skrócenia powyższej trasy na trasę: Ożarów-
                             Julianów- Śródborze-Wojciechówka-Stróża-Gliniany-Ożarów /

Część 25   Linia:  Ożarów-Karsy- Czachów-Wlonice-Janopol-Lasocin-Janów-Nowe
                              Słupia Nadbrzeżna - Biedrzychów -Dębno-Maruszów-Ożarów,
                              Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie 
                              ok. 42,7 km ,należy odwieźć 55 uczniów

Część 26  Linia:  Ożarów-Zawada- Bałtówka-Janików-Chrapanów- Suchodółka-
                             Niemcówka  -Maruszów-Łęg Rachowski-Ożarów 
                             Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie 
                             ok. 43 km., należy odwieźć 55 uczniów

                                         


                                           
       - odwóz / piątek/ godz. 13.35 : 


   Część 27 Linia: Ożarów-Przybysławice-Jakubowice-Janowice-Sobótka-
                               -Binkowice-Śmiłów-Ożarów, 
                              Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie i Szkoły Podstawowej
                              w Janowicach. Trasa wynosi łącznie ok.32,4 km., należy odwieźć 
                               55 uczniów

   Część 28 Linia: Ożarów-Przybysławice-Śmiłów- Binkowice-Prusy-Pisary-
                               -Wyspa-Sobótka-Prusy, 
                              Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie i Szkoły Podstawowej 
                              w Pisarach. Trasa wynosi ok.25 km, należy odwieźć 55 uczniów  
                                                                                 
    Część 29  Linia: Ożarów-Gliniany-Potok-Ożarów,
                               Odwóz  uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi ok. 16,6 km,
                               należy odwieźć 40 uczniów.
                               / Istnieje możliwość skrócenia powyższej trasy na trasę: 
                                Ożarów-Gliniany-Ożarów/

    Część 30 Linia: Ożarów-Karsy-Czachów-Wlonice-Ożarów,
                               Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi ok. 14 km., 
                               należy odwieźć 50 uczniów

    Część 31  Linia:  Ożarów-Bałtówka-Janików-Chrapanów -Suchodółka-Niemcówka-
                                -Ożarów,
                                Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi ok.24,8 km,
                                 należy odwieźć 50 uczniów

    Część 32 Linia: Ożarów- Lasocin-Kruków-Szymanówka-Maruszów-
                               Ożarów,   
                               Odwóz  uczniów  dotyczy ZSO w Ożarowie oraz Publicznego Zespołu
                               Szkoły i Przedszkola  w Lasocinie. Trasa wynosi ok.26,2 km, należy
                               odwieźć około 40 uczniów.

     Część 33  Linia: Ożarów-Lasocin-Janów-Nowe-Słupia Nadbrzeżna-Biedrzychów-
                                 -Dębno-Maruszów-Ożarów,
                               Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie oraz Publicznego Zespołu
                               Szkoły i Przedszkola w Lasocinie. Trasa wynosi ok. 36 km, należy
                               odwieźć około 55 uczniów.
                                                                                                               
      Część 34 Linia:  Ożarów-Julianów-Śródborze-Wojciechówka-Stróża-Ożarów,
                                 Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi 
                                 ok.14,9 km, należy odwieźć 55 uczniów
                                                                                                 
       Część 35 Linia :Ożarów-Wyszmontów-Ożarów,
                                  Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi ok.6 km,
                                  należy odwieźć 50 uczniów
                                                                                                
        Część 36 Linia: Ożarów-Wyszmontów-Tominy-Jankowice-Wlonice-Ożarów.
                                  Odwóz uczniów dotyczy ZSO w Ożarowie. 
                                  Trasa wynosi ok.14 km , należy odwieźć 50 uczniów .

        Część 37 Linia : Janowice-Grochocice-Bożęcin-Janowice-Przybysławice-
                                   - Wlonice.
                                   Odwóz uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej w Janowicach. 
                                   Trasa wynosi ok.14 km, należy odwieźć 8 uczniów

