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Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak   Numer ogłoszenia w BZP: 199600-2015                  nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie   

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

  I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu 

Adres pocztowy:  
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość: 
Szydłowiec 

Kod pocztowy: 
26-500 

Województwo: 
mazowieckie 

Tel.: 
0486171008 

Faks: 
0486171061 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 
        sąd lub trybunał 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA     

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na             
trasie nr 1 
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Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na 
trasie nr 2, 

Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu 
na trasie nr 3. 

 

II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                    Dostawy                             Usługi     

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są następujące zadania: 
1) Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na 

trasie nr 1. Zakres zamówienia obejmuje:  
Szydłowiec – Rogów (14,5 km),  
Rogów - Mirów Stary (3,7 km),  
Mirów Stary - Mirów Nowy (4 km),  
Mirów Nowy – Mirówek (4,2 km), 
Mirówek – Pomorzany Kolonia (8,6 km), 
Pomorzany Kolonia – Orłów (16,6 km),  
Orłów – Szydłowiec ul. Kolejowa (9 km), 
Szydłowiec ul. Kolejowa - Szydłowiec ul. Kościuszki  (0,5 km), 
Szydłowiec ul. Kościuszki –  budynek CKZiU (1,5 km).  
Przewidywana liczba uczniów:13 plus 1 opiekun, długość trasy 65 km, dzienna ilość kilometrów do przejechania 
wynosi 130 km 
Schemat połączeń z zaznaczoną linią komunikacyjną dla trasy nr 1 stanowi załącznik nr 9 do siwz. 

2) Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na 
trasie nr 2. Zakres zamówienia obejmuje:  
Szydłowiec - Budki II (7,5 km), 
Budki II – Antoniów (8,5 km), 
Antoniów -  Huta (4,1 km), 
Huta – Aleksandrów (3 km), 
Aleksandrów -  Nadolna (8 km),  
Nadolna – Zaława (7,5 km), 
Zaława – Cukrówka (2,6 km),  
Cukrówka – Pogroszyn (8,5 km), 
Pogroszyn – Ostałówek (6,5 km),  
Ostałówek – Wysocko (2,8 km), 
Wysocko – Szydłowiec ul. Narutowicza (6,5 km), 
Szydłowiec ul. Narutowicza – budynek CKZiU (2,5 km)  
Przewidywana liczba uczniów:14 plus 1 opiekun, długość trasy 73 km, dzienna ilość kilometrów do przejechania 
wynosi 146 km. 
Schemat połączeń z zaznaczoną linią komunikacyjną dla trasy nr 2 stanowi załącznik nr 10 do siwz. 

3) Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na 
trasie nr 3. Zakres zamówienia obejmuje: 
Szydłowiec – Świniów (13 km), 
Świniów – Wysoka (3,8 km), 
Wysoka – Zaborowie (4,2 km),  
Zaborowie -  łaziska (4,8 km),Łaziska – Guzów Kolonia (6,2 km), 
Guzów Kolonia – Orońsko (5 km), 
Orońsko – Krogulcza Mokra (2,8 km), 
Krogulcza Mokra – Tomaszów (7,5 km), 
Tomaszów – Ruda Wielka (4,8 km), 
Ruda Wielka – Wola Lipieniecka Duża (3,2 km), 
Wola Lipieniecka Duża – Kuźnia Kolonia (3,5 km), 
Kuźnia Kolonia – Zdziechów Metków (1,7 km), 
Zdziechów  Metków – Chustki (2,7 km), 
Chustki – Świerczek (1,8 km), 
Świerczek – Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU (6,2 km). 
Przewidywana liczba uczniów:19 plus 1 opiekun, długość trasy 72 km, dzienna ilość kilometrów do przejechania 
wynosi 144 km 
Schemat połączeń z zaznaczoną linią komunikacyjną dla trasy nr 3 stanowi załącznik nr 11 do siwz. 

2. Informacje dodatkowe: 
1) Dowożenie i odwożenie uczniów odbywać się będzie według przedstawionego przez Zamawiającego rozkładu 

jazdy.  
2) Osoby winny być dowożone do Siedziby Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu, 

Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu oraz Publicznego Gimnazjum Specjalnego 
w Szydłowcu (ul. Kościuszki 39) na godzinę 8:00, a odwożone do domów o godzinie 15:00 w dni nauki szkolnej.  
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3) Czas trwania przewozu uczniów w jedną stronę nie może być dłuższy niż 1 godz. 15 min. 
4) Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz dzieci do 

Siedziby Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu, Publicznej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu oraz Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Szydłowcu (ul. Kościuszki 
39) oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

5) Liczba dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r. wynosi 188 dni. 
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i ilości kilometrów w trakcie realizacji zamówienia przy 

zachowaniu obowiązującej stawki za kilometr.  
7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. Zmiana liczby uczniów nie wpływa na 

wynagrodzenie Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy. 
8) Zamawiający zapewni osoby do opieki w czasie przewozu uczniów na trasie dom – szkoła – dom.  
9) 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).  
10) W przypadku braku możliwości wykonania usługi Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni 

pojazd zastępczy odpowiadający przepisom prawa.  
11) W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę środków transportu, o których mowa w pkt 10, Zamawiający zleci 

wykonanie tej usługi innemu przewoźnikowi, obciążając kosztami Wykonawcę. 
12)  Ustalone wynagrodzenie brutto przewozów obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

zadania, w szczególności dowożenia i odwożenie dzieci, koszty ubezpieczenia pojazdu, podatki. 
13)  Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.  
14) Zamawiający finansuje jedynie przewóz osób od pierwszej do ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdu. 

Zamawiający nie pokrywa dojazdu pojazdów z bazy i na bazę Wykonawcy. 

II.4)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 
60.13.00.00-8  

 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

  

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony         

Przetarg ograniczony             

Negocjacje z ogłoszeniem       

Dialog konkurencyjny            

 
Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki  

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

III.2) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie  
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1) 1    NAZWA (jeżeli dotyczy):1)
  

Zadanie I Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu 
na trasie nr 1 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :    01/09/2015 (dd/mm/rrrr) 
IV.2) L ICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 2 
IV.3) L ICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2)  

Nazwa:  
„MARK-TRANS” Usługi autokarowe Łukasz Gnat 
Adres pocztowy:  
ul. Mickiewicza 5 
Miejscowość: 
Szydłowiec 

Kod pocztowy:  
26-500 

Kraj/województwo: 
mazowieckie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)  

Wartość   56 212,00 PLN          

  

IV.6) I NFORMACJA O CENIE  WYBRANEJ  OFERTY  ORAZ  O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ 
CENĄ   

 Cena wybranej oferty4)  39 064,89 

Oferta z najniższą ceną5) 39 064,89  / Oferta z najwyższą ceną5) 47 902,40 

Waluta:PLN  

 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich 
wykonawców 
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a 
w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres 
zamówienia 
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku 
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia  
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CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1) 2    NAZWA (jeżeli dotyczy):1)
  

Zadanie II  Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu 
na trasie nr 2 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :    01/09/2015 (dd/mm/rrrr) 
IV.2) L ICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 3 
IV.3) L ICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2)  

Nazwa:  
„MARK-TRANS” Usługi autokarowe Łukasz Gnat 
Adres pocztowy:  
ul. Mickiewicza 5 
Miejscowość: 
Szydłowiec 

Kod pocztowy:  
26-500 

Kraj/województwo: 
mazowieckie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)  

Wartość   63 130,40 PLN          

  

IV.6) I NFORMACJA O CENIE  WYBRANEJ  OFERTY  ORAZ  O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ 
CENĄ   

 Cena wybranej oferty4)  43 872,88 

Oferta z najniższą ceną5) 43 872,88  / Oferta z najwyższą ceną5) 49 131,92 

Waluta:PLN  

 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich 
wykonawców 
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a 
w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres 
zamówienia 
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku 
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia  
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CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1) 3    NAZWA (jeżeli dotyczy):1)
  

Zadanie III  Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu 
na trasie nr 3 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :    01/09/2015 (dd/mm/rrrr) 
IV.2) L ICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 3 
IV.3) L ICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2)  

Nazwa:  
„MARK-TRANS” Usługi autokarowe Łukasz Gnat 
Adres pocztowy:  
ul. Mickiewicza 5 
Miejscowość: 
Szydłowiec 

Kod pocztowy:  
26-500 

Kraj/województwo: 
mazowieckie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)  

Wartość   62 265,60 PLN          

  

IV.6) I NFORMACJA O CENIE  WYBRANEJ  OFERTY  ORAZ  O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ 
CENĄ   

 Cena wybranej oferty4)  48 827,05 

Oferta z najniższą ceną5) 48 827,05  / Oferta z najwyższą ceną5) 57 934,08 

Waluta:PLN  

 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich 
wykonawców 
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a 
w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres 
zamówienia 
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku 
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia  
 
 


