
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.czerniceborowe.pl 

 

Czernice Borowe: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czernice Borowe w latach 

szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 

Numer ogłoszenia: 292504 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernice Borowe , ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, 

woj. mazowieckie, tel. 0-23 674-62-15, 674-60-90, faks 0-23 674-62-15. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czerniceborowe.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

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 Czernice Borowe w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Czernice 

Borowe.W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do 

szkoły i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania. Pod pojęciem dowóz uczniów 

rozumie się dowóz uczniów do 3 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Czernicach 

Borowych, Szkoły Podstawowej w Rostkowie, Szkoły Podstawowej w Węgrze)i Gimnazjum 

w Czernicach Borowych. Zamówienie obejmuje przewóz 165 dzieci do szkół podstawowych 

oraz 91 uczniów do gimnazjum. Podana liczba uczniów może ulec zmianie w czasie trwania 

roku szkolnego oraz w poszczególnych latach. Liczba dowożonych dzieci do poszczególnych 

szkół:Gimnazjum w Czernicach Borowych 91,Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych 

127 Szkoła Podstawowa w Rostkowie 19, Szkoła Podstawowa w Węgrze 19, Liczba 

opiekunów - 4 osoby.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

http://www.bip.czerniceborowe.pl/


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

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: Zakończenie: 

24.06.2016. 

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 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 Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP.(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

wymóg dotyczy każdego z nich . 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełnieni powyższy warunek jeśli wykaże iż w okresie ostatnich 

trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonał co najmniej 2 usługi 

w zakresie przewozu uczniów odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie. Za odpowiadającą usługę 

stanowiącą przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na 

dowozie uczniów do szkół w okresie jednego roku szkolnego, o wartości nie 

mniejszej niż 100 000 złotych każde, z podaniem wartości oraz daty i miejsca 

ich wykonania. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia uważa się za 



spełniony jeśli Wykonawca złoży wykaz zrealizowanych usług 

odpowiadających warunkom określonym przez Zamawiającego. (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, ocenianie będzie ich łączne 

posiadane doświadczenie i wiedza). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże iż posiada autobusy w 

odpowiedniej ilości i o odpowiednich parametrach tj. co najmniej 5 autobusów 

o liczbie 50 miejsc siedzących każdy. Warunek posiadania taboru 

autobusowego zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży wykaz co 

najmniej 5 autobusów niezbędnych do wykonania zamówienia z ich opisem 

technicznym ( nr. rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc) wraz z 

kserokopiami aktualnych przeglądów technicznych lub zaświadczenia ze stacji 

Kontroli pojazdów oraz kserokopie polisy OC i NW. Warunek posiadania 

autobusów uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się własnością 

lub, że ma prawo do korzystania na podstawie umowy leasingu. (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, ocenianie będzie ich wspólny 

potencjał techniczny). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi spełniać następujące warunki: musi dysponować 

kierowcami w ilości zapewniającej obsługę pojazdów będących w ruchu oraz 

niezbędną rezerwę, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym określających wymagania 

w stosunku do kierowców. Wymaga się, aby Wykonawca dysponował 

minimum 6 osobami - które posiadają uprawnienia do prowadzenia 

autobusów, a także legitymują się co najmniej 3-letnim stażem pracy 

charakterze kierowcy autobusu. spełnienie warunku będzie ocenione na 

podstawie złożonego wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

oraz oświadczenia że osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, eżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień., (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

ocenianie będzie ich wspólny potencjał kadrowy). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 



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 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; 

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; 

 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; 

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) 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne, 

dołączone do oferty, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z 

art. 26 ust. 2b PZP. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w 



art. 22 ust. 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 

żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - aktualne odpisu z 

właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:; a) wystąpienia oczywistych omyłek 

pisarskich i rachunkowych w treści umowy; b) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.czerniceborowe.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Czernice Borowe, 06-415 Czernice borowe ul. Dolna 2. 

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

ofert: 01.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-

415 Czernice Borowe 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 

 



 


