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Sadkowice: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE 

DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKA SZKOLNO-

WYCHOWAWCZEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

Numer ogłoszenia: 128245 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice , Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. 

łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminasadkowice.pl; 

http://www.gminasadkowice.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 

TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 

OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU 

SZKOLNYM 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dowóz dzieci 

do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej odbywać się będzie z 

następujących miejscowości : Celinów, Bujały, Lubania, Kłopoczyn, Jajkowice, Trębaczew, 

Turobowice, Gacpary 2. Do przewozu należy podstawić pojazd przystosowany do przewozu 

osób na 3 wózkach inwalidzkich oraz 9 miejsc siedzących. 3. Dowozem objętych będzie 9 

osób , w tym 3 na wózkach inwalidzkich. Liczba ta może ulec zmianie w trakcie realizacji 

zamówienia, lecz musi być akceptowana przez Zamawiającego. 4. Długość dziennej trasy 

wynosić będzie maksymalnie 220 km. Szczegółowy harmonogram dowozu uczniów w roku 

szkolnym 2014/2015 określa załącznik Nr 8 do SIWZ Ilość przejechanych kilometrów 

uzależniona jest od obecności wszystkich uczniów na zajęciach. 5. W celu realizacji 

zamówienia Zamawiający zapewni opiekę nad dowożonymi uczniami.. 

http://www.bip.gminasadkowice.pl/


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: Rozpoczęcie: 

01.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 3 

000zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej: 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 z 

dopiskiem: Wadium na ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE 

DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKA SZKOLNO-

WYCHOWAWCZEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 ORAZ ODWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA PO 

ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ SZKOLNYCH Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia 

bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - w formie kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem Wykonawca składa razem z ofertą. 5. Z treści gwarancji winno 

wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 6. 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, 7. Wniesienie wadium 

w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z 

postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu i 

zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 10. W zakresie wadium obowiązują 

uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. 

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 Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

posiada uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie przewozu 

osób- licencję na przewóz osób. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) jedną 

usługę w zakresie dowozu uczniów do szkół. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentów/referencji/ potwierdzających, że wykazane usługi, 

o których mowa powyżej, zostały wykonane należycie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że 

spełnia wymagania w zakresie: - dysponowania sprawnym technicznie 

pojazdem przystosowanym do przewozu osób z uwzględnieniem wymogów 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że 

spełnia wymagania w zakresie: - dysponuje osobami z odpowiednimi 

kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej zrealizowanie 

zamówienia tj.: - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , 

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; 

 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 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; 

 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; 



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 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; 

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://www.bip.gminasadkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice,. 

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

ofert: 27.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 

96-206 Sadkowice, pok. nr 1 - sekretariat. 

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 

 
 


