
  

Ożarów: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ UCZNIÓW DO 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY OŻARÓW W ROKU 

SZKOLNYM 2009/2010 

Numer ogłoszenia: 231050 - 2009; data zamieszczenia: 09.07.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ 

UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY OŻARÓW W ROKU SZKOLNYM 

2009/2010. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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 na 

terenie Gminy Ożarów i 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. 
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Cztery razy w tygodniu /poniedziałek, wtorek, środa, czwartek /dodatkowo odwóz odbędzie się o godzinie 

15.00 /dni tygodnia do uzgodnienia - wynikające z planu tygodniowego zajęć szkolnych/. Dowóz i odwóz 

autobusami wykonawcy. Opiekę nad uczniami w czasie dowożenia zapewnia zamawiający. Przebieg 

dzienny przy dowozie i odwozie około 480 km , przebieg dzienny przy dowozie i podwójnym odwozie około 

600 km. Punkty przystankowe będą ustalone z chwilą rozpoczęcia dowozu i przekazane Przewoźnikowi. 

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/.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

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

warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)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, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 5)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, wyrażający się dysponowaniem własnego taboru autobusowego w ilości nie mniejszej niż 

dwukrotność ilości przeznaczonej do obsługi zamówienia tj. posiadają co najmniej 16 autobusów 
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spełniających przepisy ruchu drogowego do przewozu dzieci o ilości miejsc nie mniej niż 50 miejsc 

siedzących tj. właściwie oznakowanych,zgodnie z obowiązującymi przepisami), 8) zatrudniają 

pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w ilości osób odpowia- dających co najmniej dwukrotności 

ilości taboru przeznaczonego do obsługi zamówienia tj. co najmniej 16 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) 

posiadają własne służby organizacji przewozów wyposażone w odpowiednie środki telekomunikacyjne, 

11) złożą w terminie ofertę ważną i zgodną w kwestii oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, 

12) zaakceptują istotne postanowienia umowy, 13) spełnią inne warunki przedstawione w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,.  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków 

udziału Wykonawcy mają dostarczyć następujące dokumenty: -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/, -potwierdzenie posiadanych 

uprawnień- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -aktualne 

zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonywania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, -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 niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności (imienna lista kierowców proponowanych do obsługi zamówienia, 

kopie świadectw kwalifikacji lub zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i oświadczenia o stażu pracy 

kierowców przy obsłudze przewozów szkolnych, -wykaz wykonywanych , a w przypadku świadczeń 
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okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług okresie ostatnich 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączenia 

dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie, -wykaz 

niezbędnych narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował 

wykonawca / min. 16 autobusów /, - polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w/w 

dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia nie spełnia.. 

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: najniższa 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: www.bip.ozarow.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i Przedszkoli w OŻAROWIE Os. Wzgórze 54, 27-530 Ożarów pokój nr 18. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2009 

godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w OŻAROWIE Os. 

Wzgórze 54, 27-530 Ożarów pokój nr 18. 

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

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Nie dotyczy. 

 

 

 

Strona 4 z 4

2009-07-09http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=231050&rok=20...


