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O G Ł O S Z E N I E  

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 
 
 

1. Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie 

pn.: „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 

2009/2010” 
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 

www.bip.popielow.pl, oraz do nabycia w siedzibie zamawiającego 

4. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na 

terenie gminy Popielów. 

 Ostateczne godziny przejazdów autobusów, z uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych 

innych punktów odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z Wykonawcą, zostaną określone po 

sporządzeniu planu zajęć w jednostkach oświatowych i stanowić będą załącznik do umowy. 

Długość poszczególnych tras zostanie określona przez Wykonawcę po przeprowadzeniu wizji lokalnej, 

przed sporządzeniem oferty.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie dowozu i w drodze 

powrotnej. Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych dzieci.  

W uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły i przedszkola Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd 

opiekunom wyznaczonym na danej trasie. 

W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego w 

czasie nie dłuższym niż 60 minut. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną i zaproponować optymalny przebieg tras 

przewozu oraz oszacować liczbę kilometrów na poszczególnych trasach. Organizację dowozów na 

poszczególnych trasach należy dostosować do ilości dojeżdżających dzieci oraz do posiadanego taboru, 

gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

5. Wspólny Słownik Zamówienia Kod CPV: 60.11.20.00-6 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2009/2010 tj. 01.09.2009 r. do 30.06.2010 r. 

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, iż spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy.  

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda się od 

Wykonawców złożenia łącznie z formularzem ofertowym poniższych załączników i oświadczeń: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w 

zaświadczenia muszą być złożone przez każdy z podmiotów. 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

http://www.bip.popielpw.pl/


 Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w 

zaświadczenia muszą być złożone przez każdy z podmiotów. 

 Licencję zezwalającą na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi 

 Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia 

 Ważne prawo jazdy kat. D dla kierowców przewidzianych do wykonania zamówienia 

 Ważne świadectwo kwalifikacji dla kierowców lub zaświadczenie pracodawcy 

 Wykaz autobusów przewidzianych do wykonania zamówienia 

 Dokumenty potwierdzające sprawność autobusów przewidzianych do realizacji zamówienia 

 Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty: 

a) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – wg druku 

Zamawiającego; 

b) wypełnionego formularza ofertowego; 

c) pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik) 

d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

e) trasy przejazdu 

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie przedstawionych dokumentów na 

zasadzie: spełnia / nie spełnia. 
9. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium 

10. Kryterium oceny ofert: Cena – 100 % 

 a/  Miejsce składania ofert, siedziba zamawiającego:  

Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro 

b/   Termin składania ofert: 22.07.2009r. godzina.9
45

  

c/  Data , godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.07.2009 r. godzina 10
00

, Urzędu Gminy w Popielowie, 

ul. Opolska 13, Popielów, Sala konferencyjno – szkoleniowej (pok. Nr 26) I piętro . 

11. Termin związania z ofertą 30 dni ostatecznego terminu składania ofert. 

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy 

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów – nie dotyczy 

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy 

15. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Pani Ilona Lenart  - tel. 077  4275828 

16. Zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych  warunków 

zamówienia będzie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.popielow.pl 

po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

  

 

Wójt Gminy Popielów 

Dionizy Duszyński 

http://www.bip.popielow.pl/

