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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach , ul. Białe Zagłębie 21, 26-

052 Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3465197, faks 41 3667094. 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: http://bip.nowiny.com.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dowozu i rozwozu 

dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Sitkówka Nowiny w roku szkolnym 2014/2015 oraz 

dodatkowych usług przewozu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług 

dowozu i rozwozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Sitkówka Nowiny w roku szkolnym 

2014/2015 oraz dodatkowych usług przewozu Świadczenie usługi polegającej na dowozie i 

rozwozie dzieci od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w roku szkolnym 2014/2015 z 

wyłączeniem ferii i świąt ( zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) do szkół i przedszkoli 

znajdujących się na terenie gminy Sitkówka Nowiny na trasach określonych w załączniku nr 1 do 

niniejszej SIWZ. Dowóz i rozwóz realizowany musi być co najmniej 6 autobusami rano jak i w 

godzinach popołudniowych. Wykonawca zapewni min. 6 kierowców posiadających stosowne 

uprawnienia. Zapisane w harmonogramie długości tras nie uwzględniają dojazdu autobusu do 

pierwszych przystanków oraz zjazdu do miejsca garażowania po zakończeniu przewozów. Przed 



rozpoczęciem usługi Wykonawca otrzyma ostateczny harmonogram dowozu. Zamawiający nie 

dopuszcza wykonania usługi w ramach regularnej komunikacji autobusowej za sprzedaż biletów 

miesięcznych. Planowana liczba kilometrów około 110.000 km Dodatkowe przewozy stosownie do 

potrzeb Zamawiającego polegające na przewozie dzieci i młodzieży w związku z organizowaniem 

dodatkowych zajęć i wycieczek, wyjazdów na wydarzenia kulturalne, wyjazdów orkiestry w tym 

organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w soboty oraz w dni wolne ustawowo od pracy w 

okresie obowiązywania umowy na terenie całego kraju. Dodatkowe przewozy organizowane przez 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach będą realizowane w okresie od 1.09.2014r. do 

31.08.2015r. Przewozy będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń autobusami o 

liczbie miejsce w przedziale od 20 - 90 na terenie całego kraju. Jednostkowe zlecenia będą 

określać ilość osób do przewozu, datę wyjazdu, trasę przewozu. Zlecenia następują w formie 

pisemnej. Zlecenie wyjazdu nastąpi w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania 

usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego 

zlecenia przez zastosowanie stawki za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów 

wynosi łącznie 40.000 km. Zamawiający dopuszcza zwiększenie i zmniejszenie liczby kilometrów w 

zależności od potrzeb.. 

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

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w 

wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium w formie pieniężnej: należy 

wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank : Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Chęciny Nr 

rachunku : 45 8493 0004 0040 0447 4670 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium 

przetargowe: na przewóz dzieci w roku szkolnym 2014/2015. Kserokopię dowodu przelewu należy 

dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku 

Zamawiającego. 

III.2) ZALICZKI 



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 

o 1. Udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie 

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, 

poz. 907 z późn. zm.) oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, 

dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub, 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania b. posiadania 

wiedzy i doświadczenia; c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. 

Spełnienie warunku zawartego art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych : 1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdami 

samochodowymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 

(Dz. U z 2007r. Nr 125, poz. 874, ze zm.) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 2) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna niniejszy 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał lub wykonuje ( w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 

dwie usługi polegające na przewozie osób, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł 

netto każda (słownie zł: sto tysięcy złotych). Zamawiający nie będzie oceniał 

zrealizowanych lub realizowanych usług o wartości poniżej wymaganej (wartości 

poszczególnych usług nie będą sumowane). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - minimum 6 sprawnymi 

pojazdami do przewożenia osób spełniającymi wszelkie wymogi do przewozu dzieci, o 



minimalnej liczbie miejsc od 9 do 90 osób, wyposażonymi w odpowiednie zabezpieczenia 

i oznakowania dotyczące przewozu dzieci wymagane w Kodeksem Drogowym. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym: -Wykonawca dysponuje 

minimum 6 kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D lub 

równoważne, aktualne badania lekarskie) i doświadczenie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 5) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 

200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 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; 

 opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych 

przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza 

naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w 

dyspozycji wykonawcy; 

 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; 

 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

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 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące 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 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; 

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

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 



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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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; 

 

 

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

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

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

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych 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 usługi zostały wykonane, wraz z 



załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Dowodami o 

których mowa powyżej są: -poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal 

wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert -oświadczenie 

Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający określa, że usługą, której dotyczy 

obowiązek wykazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenie dla niej poświadczeń, 

dotyczy co najmniej dwóch głównych usług o charakterze odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia opisanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych) netto każda. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Według SIWZ 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://bip.nowiny.com.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespól Obsługi 

Szkół i Przedszkoli w Nowinach ul. Białe Zagłębie 21, 26-052 Nowiny. 

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

ofert: 07.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Urzęd Gminy Sitkówka-Nowiny ul. Białe Zagłębie 25 26-

052 Nowiny sekretariat pok. Nr.27. 

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 środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


