
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Ożarów: DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH MIASTA I 

GMINY OŻARÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014  

Numer ogłoszenia: 274618 - 2013; data zamieszczenia : 12.07.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie , 

Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 86 11 163, faks 015 86 11 163. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY OŻARÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

dowóz i odwóz uczniów do i z placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2013/2014. 

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 - 628 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, - 

Publicznego 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 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 
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decyzją dyrektorów szkół. Dowóz do szkół na godzinę: - 7.20 do Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola 

w Lasocinie , - 7.30 do Szkoły Podstawowej w Pisarach , Szkoły Podstawowej w Janowicach, Szkoły 

Podstawowej w Glinianach, - na godz. 7.45 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w 

Ożarowie. Odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych około godziny 13.35. Cztery razy w tygodniu / 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek / dodatkowo odwóz odbędzie się o godzinie 14.30. 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 przy danej trasie. Usługi wykonywane będą w dniach od poniedziałku do piątku włącznie. 

Wykonawca z Zamawiającym dokona dokładnego pomiaru tras i takie odległości będą zamieszczone w 

zawartych umowach . W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny 

dzień wykonywania usługi /np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego/. ZAMÓWIENIA ZOSTAŁO 

PODZIELONA NA DWIE CZĘŚCI CZĘŚĆ I- AUTOBUSY -szczegółowy opis części w załączniku nr 7 do 

SIWZ CZEŚĆ II- BUSY- szczegółowy opis części w załączniku nr 7 do SIWZ. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 02.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym/ 

Dz. U. nr 125, poz. 1371 z późn. zmianami / - w przypadku złożenia ofert na dwie części 

zamówienia -1 egzemplarz , Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) siwz; na zasadzie spełnia 
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nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę przewozu uczniów wraz z 

potwierdzeniem ich należytego wykonania - w przypadku złożenia ofert na dwie części 

zamówienia-1 egzemplarz , Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), c) siwz; na zasadzie spełnia nie 

spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym jeżeli przedstawi wykaz narzędzi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o 

podstawie ich dysponowania tj: posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego, wyrażający się w ilości nie mniejszej niż : w przypadku przystąpienia do 

wykonania I, II części zamówienia - ilość autobusów / busów zgodną z oferowanymi do 

wykonania częściami zamówienia plus 1 autobus / bus rezerwowy spełniający przepisy ruchu 

drogowego do przewozu dzieci o ilości miejsc nie mniej niż w części: część nr I: - linia: 4,27 -58 

miejsc siedzących plus min.10 stojących , - linia : 

1,2,3,5a,5b,6,7a,9,10,11,12,14,15,17,22,23,26,28,29,30,31- 54 miejsca siedzące plus min. 10 

stojących , - linia : 7 b,13,16,18,21,25 - 42 miejsca siedzące , części nr II : - linia : 8,19,20,24 - 15 

miejsc siedzących. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), d) siwz na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania odpowiednimi osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie 

do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie 

wykazu zawierającego ilość osób odpowiadających co najmniej ilości taboru przeznaczonego do 

obsługi części zamówienia wymienionego w rozdz. VIII 1 pkt c- kierowców autobusowych 

legitymujących się stosownymi kwalifikacjami zawodowymi oraz co najmniej 1-rocznym stażem w 

obsłudze przewozów szkolnych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na 
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podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), e) siwz na zasadzie 

spełnia nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek powyższy warunek jeżeli Wykonawca 

przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia, 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej - w przypadku złożenia ofert na dwie części zamówienia -

1 egzemplarz Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), h) siwz; na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie;  

� wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
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� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gminny Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Osiedle Wzgórze 54, 27- 530 Ożarów pokój 

nr 18. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.07.2013 

godzina 09:00, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie 

Osiedle Wzgórze 54, 27- 530 Ożarów pokój nr 18. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 

Page 6 of 6

2013-07-12http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=274618&rok=20...


