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Rawa Mazowiecka: Dowóz uczniów z gminy Rawa 

Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych 

Numer ogłoszenia: 406380 - 2010; data zamieszczenia: 

13.12.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Rawie Mazowieckiej , ul. 

Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 0-46 814 43 91, faks 0-46 814 42 41.

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 z gminy Rawa 

Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia obejmuje dowóz uczniów z gminy Rawa Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych 

oraz odwóz po zakończonych zajęciach: - dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w 

Boguszycach z następujących miejscowości: Stare Byliny, Małgorzatów, Zielone, Dziurdzioły oraz odwóz 

do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych, - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w 

Konopnicy z następujących miejscowości: Jakubów, Julianów Raducki, Kaleń, Przewodowice, oraz odwóz 

do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych, - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 

w Rawie Mazowieckiej z miejscowości Kaleń i Zagórze oraz odwóz do miejsca zamieszkania po 

zakończeniu zajęć szkolnych, - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 Rawie Mazowieckiej z 

następujących miejscowości: Nowy Głuchówek, Bogusławski Małe, Bogusławski Duże , Wałowice, 

Pasieka Wałowska oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych, - dowóz 
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uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej z miejscowości Podlas i Leopoldów oraz 

odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych, - dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 1 w 

Rawie Mazowieckiej z miejscowości Podlas i Leopoldów oraz odwóz do miejsca zamieszkania po 

zakończeniu zajęć szkolnych, - dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej z 

następujących miejscowości: Bogusławski Duże, Bogusławski Małe, Byszewice, Jakubów, Julianów, 

Julianów Raducki, Kaleń, Konopnica, Matyldów, Nowy Głuchówek, Pasieka Wałowska, Przewodowice, 

Pukinin, Świnice, Wałowice, Zagórze. Długość dziennej trasy wynosić będzie 411 kilometrów. Liczba 

uczniów na wszystkich trasach na dzień składania oferty - 316.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.01.2011.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

●     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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
�❍     Przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej.

●     III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
�❍     Podpisane oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do SIWZ.

●     III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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�❍     Za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna dysponowanie w pełni sprawnymi 

autobusami o wymaganej liczbie miejsc siedzących do obsługi każdej z tras. Pojazdy w chwili 

składania oferty muszą być dopuszczone do ruchu drogowego i posiadać aktualne badania 

techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.

●     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
�❍     Podpisane oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do SIWZ.

●     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
�❍     Podpisane oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do SIWZ.

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
�❍     wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

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 

●     

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie
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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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przeiwdzieć w chwili zawarcia umowy. Warunki zmian: 

nie spowodują zwiększenia wartości zamówienia, są korzystne dla Zamawiającego i umożliwią realizację 

zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

warunków zamówienia: www.rawam.ug.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny 

Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 - Maja 32 96-200 Rawa 

Mazowiecka po. 303.

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

ofert: 21.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Rawie 

Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 - Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka po. 303.

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
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