
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.zuromin.ibip.net.pl 

 
śuromin: Dowóz/odwóz uczniów do szkół na terenie Gmi ny i Miasta śuromin  

Numer ogłoszenia: 329348 - 2015; data zamieszczenia : 03.12.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

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 i Miasto śuromin , Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 śuromin, woj. mazowieckie, tel. 23 
6572637, faks 23 6572540. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zuromin.ibip.net.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dowóz/odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy i 
Miasta śuromin. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dowóz 
uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta śuromin z miejsca zamieszkania oraz odwóz ze szkół do miejsca 
zamieszkania w oparciu o zakupione bilety miesięczne szkolne zgodnie z harmonogramem przewozu 
stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Szczegółowe 
określenie tras przewozu uczniów, godziny dowozu do szkół i powrotu ze szkół dla I i II części określają załączniki 
Zał. Nr 2a) do SIWZ i Zał. nr 2b)do SIWZ. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 60172000-
4 wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą Łączna liczba uczniów korzystająca z usług (dla część I ) - 
257 osób w tym: 165 uczniów - na odległości do 5 km 61 uczniów - na odległości powyŜej 5 km do 10 km 
włącznie 28 uczniów - na odległości powyŜej 10 km do 15 km włącznie 3 uczniów - na odległość do 20 km 
włącznie UWAGA - liczba uczniów podana wg stanu na grudzień 2015 r, liczba ta słuŜy jedynie do przygotowania 
oferty i moŜe ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Łączna liczba uczniów korzystająca z usług (dla 
część II ) - 164 osoby w tym: 71 uczniów - na odległości do 5 km 87 uczniów - na odległości powyŜej 5 km do 10 
km włącznie 6 uczniów - na odległości powyŜej 10 km do 15 km włącznie UWAGA - liczba uczniów podana wg 
stanu na grudzień 2015 r, liczba ta słuŜy jedynie do przygotowania oferty i moŜe ulec zmianie w trakcie 
obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany ilości zamawianych biletów 
miesięcznych w zaleŜności od liczby dojeŜdŜających dzieci. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany 
godzin przywozu lub powrotu dzieci (po wcześniejszym porozumieniu się z Wykonawcą) w razie konieczności 
dostosowania do potrzeb planu uczniów. Wymaga się, aby wszystkim przewoŜonym uczniom zapewniono 
miejsca zgodnie z normą przewidzianą dla danego środka transportu. Pojazdy słuŜce do przewozu uczniów 
muszą być w pełni sprawne, spełniające wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) 
muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej.. 
II.1.5)  
  przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących  

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  
•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.17.20.00-4. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2017. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złoŜenie przez wykonawcę oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - Formularz nr 1 do SIWZ oraz 
waŜnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydanej zgodnie z 
ustawą z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1414 ze zm.). 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
/spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do 
oferty. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół przez 
okres ciągły minimum 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, Ŝe 



usługi są wykonane lub są wykonywane naleŜycie na formularzu zgodnym z treścią Formularza 
nr 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z 
formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty 
dołączone do oferty. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie 
dysponował w pełni sprawnymi środkami transportu zapewniającymi wykonanie zamówienia - 
tj. minimum 5 autobusami (posiadającymi aktualne badania techniczne, aktualne, obowiązkowe 
ubezpieczenia komunikacyjne) i mogącymi słuŜyć do przewozu dzieci i młodzieŜy, 
posiadającymi zaświadczenie, wydane przez uprawnionego diagnostę, Ŝe pojazdy odpowiadają 
warunkom technicznym dla przewozu dzieci i młodzieŜy, nie starszymi niŜ 10 lat) na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza nr 5; UWAGA: W przypadku składania ofert na I i II Część 
Wykonawca powinien wykazać, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował łączną ilością autobusów 
wymaganych dla części I i II tj: - minimum 10 autobusami (posiadającymi aktualne badania 
techniczne, aktualne, obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne) i mogącymi słuŜyć do 
przewozu dzieci i młodzieŜy, posiadającymi zaświadczenie, wydane przez uprawnionego 
diagnostę, Ŝe pojazdy odpowiadają warunkom technicznym dla przewozu dzieci i młodzieŜy, 
nie starszymi niŜ 10 lat) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą 
oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie 
dysponował odpowiednią kadrą techniczną zdolną wykonać zadanie - tj. minimum 5 kierowcami 
posiadającymi prawo jazdy kategorii D, na formularz zgodnym z treścią Formularza nr 4 
UWAGA: W przypadku składania ofert na I i II Część Wykonawca powinien wykazać, Ŝe 
dysponuje lub będzie dysponował łączną ilością ilością osób wymaganych dla części I i II tj: - 
minimum 10 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D, na formularz zgodnym z 
treścią Formularza Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i 
dokumenty dołączone do oferty. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada aktualną polisę 
lub inny dokument potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 
niŜ 200.000,00 zł; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i 
dokumenty dołączone do oferty. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 
licencje; 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 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 naleŜycie; 

• wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi zasobami; 

• 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy 
przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 



odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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 takŜe 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 
III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 
• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 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 1 do 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 95 
• 2 - Termin platności - 5 

IV.2.2)  
  przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
Zmiany w harmonogramie przewozu - w zaleŜności od zmian w planach lekcyjnych Zmiana Podwykonawców - 
zmiana podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po uprzedniej akceptacji 
wykonawcy Zmiany osobowe: - zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na 
inne legitymujące się co najmniej równowaŜnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub 
innych ustaw; - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub 
wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. Zmiana szacunkowej całkowitej wartości umowy - w przypadku 
zwiększenia ilości dzieci, a tym samym ilości zakupionych biletów w stosunku do wartości szacunkowych 
określonych w SIWZ. Ponadto Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w 
przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jeŜeli zmiany te będą miały wpław na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz 
z kalkulacją wzrostu cen jednostkowych. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
www.zuromin.ibip.net.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i Miasta śuromin 
Pl. Piłsudskiego 3 09-300 śuromin Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych, 
pokój nr 26. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.12.2015 
godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta śuromin Pl. Piłsudskiego 3 09-300 śuromin Sekretariat Urzędu, 
pokój nr 17. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 

Burmistrz Gminy i Miasta śuromin 
/-/ Aneta Goliat   


