
Tczów: Przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na 
terenie Gminy Tczów w roku szkolnym 2011/2012. 

Numer ogłoszenia: 199782 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tczów , Tczów 124, 26-706 Tczów, woj. mazowieckie, tel. 048 678023 w. 

19, faks 048 6768022. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do szkół podstawowych i 

gimnazjum na terenie Gminy Tczów w roku szkolnym 2011/2012.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

usługa polegającą na przewozie (dowozie do szkoły i odwozie do miejsca zamieszkania) uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Tczów w roku szkolnym 2011/2012. Zakres usług obejmuje 

dowóz i odwóz uczniów: 1. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach Starych - liczba uczniów ok. 

57 (plus 1 osoba dorosła - opiekun) 2. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie - liczba uczniów ok. 

23 (plus 1 osoba dorosła - opiekun) 3. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tczowie - liczba uczniów ok. 

41 (plus 1 osoba dorosła - opiekun) 4. do Publicznego Gimnazjum w Tczowie - liczba uczniów ok. 141 (plus 

1 osoba dorosła - opiekun). Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem 

środków transportowych własnych i odpowiadających wymogom określonym w ustawie o transporcie. 

Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, przez osoby 

mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednia 

liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca 

zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie 

powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca musi 

zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj: a/ 
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utrzymywać w czystości i porządku pojazdy b/ przestrzegać przepisy p. poż. i BHP c/ ubezpieczyć pojazdy i 

dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia d/ 

oznaczyć pojazd, na czas przewozu że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych. Szczegółowe 

ustalenia tras przewozu uczniów, godziny przyjazdów i odjazdów autobusów dokonane zostaną wspólnie z 

Urzędem Gminy, Szkołami a Wykonawcą, który wygra przetarg - przed rozpoczęciem roku szkolnego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca musi posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku 

zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) 

dołączonych do oferty. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca musi przedstawić wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających rodzajem przedmiotowi 

zamówienia, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te wykonane zostały należycie. 

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 
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podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca musi dysponować min. 3 autobusami (sprawnymi technicznie i posiadającymi 

wszelkie dokumenty wymagane prawem), z możliwością przewozu w pozycji siedzącej min. 45 

osób. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu 

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 

podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca musi złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - 

załącznik Nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 

spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję  

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami  

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

Page 3 of 6

2011-07-14http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=199782&rok=20...



odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

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

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

9 ustawy, wystawioną 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, 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  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

1. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób; 2. certyfikat kompetencji 

zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.tczow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tczowie 

(pok. 5) Tczów 124, 26-706 Tczów.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2011 

godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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