
 
POWIAT SZYDŁOWIECKI 

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU 
ogłasza przetarg nieograniczony  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 – Prawo zamówień publicznych 
 
PR.272.14.2014 

data zamieszczenia: 14.08.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:   
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:  
Szydłowiec   26-500     mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:  
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  
 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 
sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:   
Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu 
Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
usługi 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

z terenu Powiatu Szydłowieckiego do szkól specjalnych w Szydłowcu.  
Trasa Nr1 
Zbijów(1 uczeń), Rogów (1 uczeń), Mirów (2 uczniów), Mirówek (3 uczniów), Ruda Wielka 
(4 uczniów), Kuźnia Kolonia (2 uczniów), Orłów (1 uczeń) – Szydłowiec (parking szkoły) 
ul. Kościuszki 39.  
Trasa Nr2 



Szydłowiec ul. Narutowicza (1 uczeń), Budki II (1 uczeń), Antoniów (1 uczeń), Huta (2 uczniów), 
Nadolna (1 uczeń), Koszorów (2 uczniów), Zaława (1 uczeń), Cukrówka (1 uczeń), Pogroszyn 
(1 uczeń), Ostałówek (1 uczeń), Pawłów (1 uczeń) – Szydłowiec (parking szkoły) ul. Kościuszki 
39. 
Trasa Nr3   
Długosz (1 uczeń), Świniów (1 uczeń), Zastronie (1 uczeń), Zaborowie(1 uczeń), Guzów Kolonia 
(1 uczeń), Orońsko (3 uczniów), Krogulcza Mokra (1 uczeń), Wałsnów (1 uczeń), Zdziechów 
(1 uczeń), Chustki (1 uczeń), Świerczek (1 uczeń), Sadek (1 uczeń) – Szydłowiec (parking szkoły) 
ul. Kościuszki 39. 

 
2. Informacje dodatkowe:   
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i ilości kilometrów w trakcie realizacji 

zamówienia przy zachowaniu obowiązującej stawki za kilometr.  
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych osób. W przypadku 

zwiększenia ilości dowożonych osób Wykonawca musi zapewnić ich dowóz 
na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych dzieci 
Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.  

3) Przed zawarciem umowy Wykonawca okaże się polisą ubezpieczeniową 
do odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą każdy 
z pojazdów używanych do realizacji umowy.  

4) Pojazdy służące do przewozu osób muszą być przeznaczone wyłączenie do tego celu 
i dostosowanie do liczby przewożonych osób. Wyklucza się łączenie przewozów osób 
z innymi osobami (np. przewozy liniowe).  

5) W przypadku braku możliwości wykonania usługi Wykonawca własnym staraniem i na 
własny koszt zapewni pojazd zastępczy odpowiadający przepisom prawa.  

6) W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę środków transportu,  Zamawiający zleci 
wykonanie tej usługi innemu przewoźnikowi, obciążając kosztami Wykonawcę.  

7) Cena winna być ustalona za 1 km przewozu osób.  
8) Ustalone wynagrodzenie brutto za km przewozu obejmuje wszystkie koszty niezbędne 

do prawidłowej realizacji zadania, w szczególności dowożenia i odwożenie dzieci, koszty 
ubezpieczenia pojazdu, podatki.  

9) Wynagrodzenie za 1 km nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.  
10) Zamawiający finansuje jedynie przewóz osób od pierwszej do ostatniej miejscowości, 

zgodnie z trasami przejazdu. Zamawiający nie pokrywa dojazdu autobusów z bazy i na 
bazę Wykonawcy. 

 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
Kod CPV 60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu osób 
 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: 
Nie. 
 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2014 r. do 22.12.2014 r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  
Informacja na temat wadium:  
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysi ąc złotych 

00/100).  
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  



2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., 
Nr 42, poz. 275,z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 
620).  

Uwaga!  
Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować 
przed upływem terminu składania ofert w Kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Z treści tych 
dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych 
dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i 
poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że 
dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności 
poprzez rozumienie ważności gwarancji i poręczeń w inny sposób niż jako czas, w którym zaistniał 
którykolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust 4a i 5 ustawy.  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert 
na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 Pekao S.A. 
O/Szydłowiec 

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.  

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w §12 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych.  
 
III.2) ZALICZKI  
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet zamówienia: 
Nie 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
przedłożył ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007, Nr 125, 
poz. 874 z późn.zm. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 
III.3.2) Wiedza i do świadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz ważniejszych usług 
przewozowych - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, w którym wykaże 
wykonanie w okresie 3 lat-a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 1 usługi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi Zamówienia o wartości 40.000,00 zł. 
brutto każda wraz z dokumentem potwierdzającym, że ta usługa została wykonana należycie. W 
przypadku oferty wspólnej warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców.  



Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że 
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
. 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że 
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 
Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w 
ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000 zł.(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że 
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunki określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie przez te podmioty. 
 
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 spełnieniu warunków udziału 
w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ; 
2) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

3) 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, 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; 

4) 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale ży przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
2) 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 
ofert; 

3) 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 wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzaj ący, że 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
1) 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.5) Informacja o dokumentach potwierdzaj ących, że oferowane dostawy, usługi  

lub roboty budowlane odpowiadaj ą określonym wymaganiom 
 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  
1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej 

wymienionych oświadczeń i załączników: 
a) oświadczenie o zabezpieczeniu dowozu i odwozu dzieci w razie awarii  - załącznik nr 5 do 

specyfikacji 



b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające 
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

c) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego 
zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy. 

d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne. 
Nie 
 
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) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna: 
Nie 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy: 
Nie. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 
206 (II piętro). 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 
ofert: 
Data: 22.08.2014  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec –Kancelaria 
Starosty, I piętro (pokój nr 100) 
 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: 
okres w dniach: 30 
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej  
Nie dotyczy  


