
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 
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Sadkowice: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sadkowice w roku szkolnym 

2016/2017 

Numer ogłoszenia: 131831 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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: Dowóz uczniów do szkół na 

terenie gminy Sadkowice w roku szkolnym 2016/2017. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem 

zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i 

Gimnazjów na terenie Gminy Sadkowice w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 1 

września 2016r. do 30 czerwca 2017r Wykonawca będzie realizował zamówienie na 

podstawie biletów miesięcznych. Dowóz dzieci i młodzieży odbywał się będzie wg 

ustalonych tras wskazanych w załącznikach do SIWZ Dzieci muszą zostać dowiezione do 

szkół oraz odwiezione po zajęciach. Szacowana liczba uczniów dojeżdżających do 

Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów - 515 osób w tym : a. liczba uczniów do 

Zespołu Szkół w Sadkowicach - 300 os.; b. liczba uczniów do Zespołu Szkół w Lubani - 195 

os.; c. liczba uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie - 10 os.; d. liczba 

uczniów do szkoły Podstawowej w Kłopoczynie - 10 os. Ogółem liczba uczniów 

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


dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2016/2017 wynosić będzie min. 515 osób. Długość 

dziennej trasy wynosić będzie : - w Zespole Szkół w Sadkowicach 338 km - w Zespole Szkół 

w Lubani 307 km W celu realizacji umowy Zamawiający zapewni opiekę nad dowożonymi 

osobami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami, oraz z zachowaniem należytej staranności. Prace związane z realizacją zamówienia 

powinny być wykonane przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy. Celem 

realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podstawić do dyspozycji 

Zamawiającego 6 autobusów tj. 3 autobusy w Lubani - 2 autobusy o liczbie miejsc min 40 i 1 

autobus o liczbie miejsc min 50 oraz 3 autobusy w Sadkowicach - 2 autobusy o liczbie miejsc 

min 50 i 1 autobus o liczbie miejsc min 40 . Wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6. 

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: 

01.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium można wnieść w następujących 

formach: - pieniądzu, - poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniu udzielanym 

przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn. 

zm). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej podany rachunek: Bank 

Spółdzielczy Biała Rawska O/Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 z dopiskiem : 

Wadium w postępowaniu nr Oś.4464.1.2016 na zad. pn.: Dowóz uczniów do szkół na terenie 

gminy Sadkowice w roku szkolnym 2016/2017 3) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 

ust. 3 - ustawy - Prawo zamówień publicznych, tzn. przed upływem terminu składania ofert. 

Definicja ta oznacza, że przed upływem terminu składania ofert, oznaczona kwota powinna 

znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego lub powinno nastąpić 



ustanowienie zabezpieczenia w drodze określonej czynności prawnej, np. gwarancji 

ubezpieczeniowej. 4) Wadium zostanie zwrócone wykonawcy w terminie i na warunkach 

określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5) Wadium w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w formie oryginału w sposób 

umożliwiający jej odłączenie od oferty i przekazanie do działu księgowego, kopię gwarancji 

należy wpiąć do oferty w sposób trwały. Wadium musi być wniesione przed upływem 

wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 20.07.2016r., godz. 10:00. 6) Zwrot 

wadium 6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6.5. 6.2. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.3. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia 

wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6.1, jeżeli w 

wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

6.5. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym ze nie należy 

do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej 6.6. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie 

zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: - odmówi podpisania umowy 

na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

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 warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje ważną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy zakończyli w 

okresie ostatnich 3 lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 usługę 

odpowiadającą swym rodzajem ww. przedmiotowi zamówienia tj. usługi 

dowozu dzieci do szkół przez okres co najmniej 1 roku szkolnego, o wartości 

rocznej nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto - [jeżeli umowa została zawarta 

w walucie innej niż polski złoty przeliczenia należy dokonać zgodnie ze 

średnim kursem waluty NBP z dnia zawarcia danego kontraktu]; (dokument 

potwierdzający należyte wykonanie należy załączyć wraz z ofertą np. 

poświadczenie, oświadczenie (zgodnie z paragrafem 1 ust. 1 pkt 3 i ust 2 pkt 1 

i pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dz.U z 

2013 poz. 231). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy dysponują 

odpowiednimi środkami transportu. Posiadają środki transportu do przewozu 

dzieci, zapewniający rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia. tj.: 

autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci w ilości minimum 6 szt. (rok 

produkcji to maksymalnie 2005 rok), z odpowiednią liczbą miejsc (min. 3 

pojazdy o liczbie miejsc min. - 55 i 3 pojazdy o liczbie miejsc min. - 40), 

dostosowaną do ilości przewożonych uczniów na danej trasie, pojazdy w 

chwili składania oferty muszą być dopuszczone do ruchu drogowego i 

posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu. 

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; 



 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; 

 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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 0.97 

 2 - Termin płatności - 0.03 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

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, pok. nr 7. 

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

ofert: 20.07.2016 godzina 10:00, 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 

 



 


