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PR.272.20.2014 

data zamieszczenia: 05.01.2015. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – 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) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół 
Specjalnych w Szydłowcu. 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
usługi 
 
II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu 

Szydłowieckiego do szkół specjalnych w Szydłowcu.  
1) Dowożenie i odwożenie osób odbywać się będzie według zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 

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.  

3) 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.  

4) Rozkład jazdy winien być opracowany tak, aby dzienna trasa przewozu była najkrótsza w danym dniu . 
5) Trasy objęte niniejszym przedmiotem zamówienia przedstawiają się następująco: 

Trasa Nr 1 
Zbijów(1 uczeń), Rogów (1 uczeń), Mirów (2 uczniów), Mirówek (3 uczniów), Ruda Wielka 
(4 uczniów),Pomorzany(1 uczeń), Kuźnia Kolonia (2 uczniów), Orłów (1 uczeń) – Szydłowiec (parking szkoły) 
ul. Kościuszki 39 ~ 120 km/dzień  
Przypuszczalna liczba uczniów - 15 
Trasa Nr 2 
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 ~ 160 km/dzień  
Przypuszczalna liczba uczniów - 13 



Trasa Nr 3 
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), Chustki (1 uczeń), Świerczek (1 uczeń), 
Sadek (1 uczeń) – Szydłowiec (parking szkoły) ul. Kościuszki 39 ~ 160 km/dzień  
Przypuszczalna liczba uczniów - 13 

 
Szacowana dzienna ilość kilometrów do przejechania wynosi 440 km 
Liczba dni nauki szkolnej w okresie od 07.01.2015 r. do 26.06.2015 r. wynosi 109 dni. 
 

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 od 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, o których mowa w pkt 5, Zamawiający 
zleci wykonanie tej usługi innemu przewoźnikowi, obciążając kosztami Wykonawcę.  

7) Ustalone wynagrodzenie brutto przewozów obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 
zadania, w szczególności dowożenia i odwożenie dzieci, koszty ubezpieczenia pojazdu, podatki.  

8) Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.  
9) 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.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot zamówienia:  
60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu osób 
 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków Unii Europejskiej:  nie 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  05.01.2015 
 
IV.2) LICZNA OTRZYMANYCH OFERT: 3 
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA: 
„MARK - TRANS”  Usługi Autokarowe Łukasz Gnat ,ul. Mickiewicza 5 26-500 Szydłowiec 
 
IV.5) SZACUNKOWA WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 144 839, 20 PLN. 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERT ACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ 
CENĄ  
Cena wybranej oferty: 119 132,64 zł 
Oferta z najniższą ceną: 94 960,80 zł / Oferta z najwyższą ceną 119 132,64 zł 
Waluta:  PLN.  

 
 

 
 

Kierownik Zamawiaj ącego 

    Starosta Szydłowiecki 


