
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
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Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ 

Numer ogłoszenia: 303424 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lutocinie , ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, woj. 
mazowieckie, tel. 023 6581001, faks (023) 658 10 02. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: lutocin.i-gmina.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 DZIECI DO SZKÓŁ. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Lutocin (tj. dowóz dzieci do szkół i powrót ze szkół) w roku 
szkolnym 2013/2014 zgodnie z harmonogramem tras stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w oparciu o 
bilety miesięczne. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla dzieci uprawnionych do 
przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Zamawiającego. Ceny biletów winny uwzględniać 
uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosowanych przepisów. Miesięczne bilety zostaną 
wydane Zamawiającemu w terminie do 28 każdego miesiąca w roku szkolnym (w miesiącu lutym do 26 
na m-c marzec). Łączna liczba dzieci przewidzianych do przewozu - 277, w tym: a) 231 osób - na 
odległość do 5 km włącznie, b) 45 osób - na odległość powyżej 5 km do 10 km włącznie, c) 1 osoba - 
na odległość powyżej 10 do 15 km włącznie. UWAGA - liczba dzieci jest orientacyjna i może ulec 
zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych biletów miesięcznych w 
zależności od liczby dojeżdżających dzieci. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 
zmian w harmonogramie dowozu (po wcześniejszym porozumieniu się z Wykonawcą) w zależności od 
zmian w planach lekcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik 
Nr 1 do SIWZ - Harmonogram tras Załącznik Nr 2 do SIWZ - Ilość dowożonych dzieci do szkół z terenu 
gminy Lutocin wg tras na rok szkolny 2013/2014. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4. 
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: 02.09.2013. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 
zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) w terminie do 7 sierpnia 2013 roku do godz. 10.00. 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-roku


 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 iż posiada aktualną 

licencję 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 wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 3 usługi zbliżone charakterem i zakresem do 
usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia o wartości powyżej 90.000 zł każda, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie - Załącznik nr 6 do 
SIWZ. W sytuacji gdy wykonawca będzie polegał na doświadczeniu innego podmiotu musi 
wykazać realizację w/w zadań przez wskazane podmioty. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje w pełni 

sprawnymi środkami transportu zapewniającymi wykonanie zamówienia (posiadającymi 
aktualne badania techniczne, aktualne obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne) i 
mogącymi służyć do przewozu dzieci i młodzieży (posiadającymi zaświadczenie, wydane 
przez uprawnionego diagnostę, że pojazdy odpowiadają warunkom technicznym dla 
przewozu dzieci i młodzieży), nie starszymi niż 8 lat w ilości niezbędnej do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia (co najmniej 3 pojazdy) - Załącznik nr 7 do SIWZ; lub 
wykaże iż posiada pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia mu w/w 
środków transportu; 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia 

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia - Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną po-

lisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony 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;  

 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;  



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.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Formularz ofertowy (na zał. nr 3 do SIWZ); 2. Podpisany projekt umowy (na zał. nr 10 do SIWZ); 3. 
Dowód wniesienia wadium; 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (na 
formularzu zgodnym z treścią zał. nr 4 do SIWZ); 5. Certyfikat kompetencji zawodowych, 6. Wykaz 
pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami - co najmniej 3 pojazdy posiadające aktualne badania techniczne i nie starsze niż 8 lat (na 
formularzu zgodnym z zał. nr 7 do SIWZ). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym 
mowa 6.1. 3a) SIWZ; 7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 8 do SIWZ; 5. 

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://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-roku 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój 4,. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
07.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój 
6,. 
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 

 
 


