
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.osiek.iap.pl 

 

Osiek: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku 

szkolnym 2015/2016 

Numer ogłoszenia: 118027 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, 

faks 015 8671232. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dowozu i odwozu 

uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2015/2016. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest zakup biletów miesięcznych umożliwiających dojazd uczniów środkami komunikacji publicznej do 

szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2015/2016. Dowóz i odwóz 

uczniów należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego określonego 

przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół. Wykonawca 

przed przystąpieniem do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, otrzyma od Zamawiającego 

szczegółowy wykaz zawierający godziny rozpoczęcia dowozów i odwozów. 2. Dopuszcza się składanie 

ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez 

siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z 

danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: Część 1 - Dowóz 

http://www.bip.osiek.iap.pl/


uczniów na trasie Pliskowola - Osiek z Pliskowoli - 52 osoby Część 2 - Dowóz uczniów na trasie 

Mucharzew - Ossala- Osiek Mucharzew - Niekrasów - Strużki - Ossala Szkoła - Osiek ze Strużek do 

Ossali - 9 osób z Mucharzewia do Osieka - 9 osób z Niekrasowa do Osieka - 4 osoby z Ossali do Osiek - 

21 osób ze Strużek do Osieka - 3 osoby Część 3 - Dowóz uczniów na trasie Ossala Lesisko - Ossala - 

Osiek Ossala Lesisko - Ossala szkoła - Matiaszów - Sworoń - Trzcianka - Ossala szkoła- Osiek z Ossala 

Lesisko do Ossala - 2 osoby ze Sworonia do Ossali - 12 osób z Ossala Lesisko do Osiek - 2 osoby z 

Ossali do Osieka - 1 osoba z Matiaszowa do Osieka - 6 osób ze Sworonia do Osieka - 5 osób z Trzcianki 

do Osieka - 3 osoby z Trzcianki Kolonii do Osieka - 4 osoby Część 4 - Dowóz uczniów na trasie Bukowa 

- Osiek Bukowa - Osiek ul. Grabowiec - Osiek z Bukowej - 31 osób z Osieka ul. Grabowiec - 7 osób z 

Osieka ul. Klimontowska - 5 osób Część 5 - Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala Mucharzew 

- Niekrasów - Trzcianka - Trzcianka  Kolonia - Ossala z Mucharzewia do Ossali- 6 osób z Niekrasowa do 

Ossali - 16 osób z Trzcianki do Ossali - 24 osoby z Trzcianki Kolonii do Ossali - 2 osoby Część 6- Dowóz 

uczniów na trasie Strużki - Osiek Strużki - Tursko Wielkie - Niekurza - Szwagrów - Matiaszów - 

Szwagrów - Ossala - Osiek z Turska Wielkiego do Szwagrowa - 8 osób z Niekurzy do Szwagrowa - 10 

osób z Matiaszowa do Szwagrowa - 10 osób z Turska Wielkiego do Osieka - 10 osób z Niekurzy do 

Osieka - 10 osób ze szwagrowa do Osieka - 24 osoby Część 7 - Dowóz uczniów na trasie Otoka - Osiek 

Otoka - Długołęka - Osiek ul. Tarnobrzeska - Osiek z Otoki - 2 osoby z Długołęki - 44 osoby z Osieka       

ul. Grobla - 6 osób z Osieka ul. Tarnobrzeska - 4 osoby Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi 

na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie. Zmiana liczby 

dowożonych uczniów nie wymaga aneksu do umowy. Ponadto Wykonawca zapewni dla każdej z 

części zamówienia po jednym bezpłatnym bilecie miesięcznym dla opiekuna.. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 do 50% wartości zamówienia 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium 

III.2) ZALICZKI 



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 

o Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć licencję na wykonywanie 

transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym bądź zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o b) wykaz co najmniej jednego autobusu do jednej części zadania będących w stanie 

jednorazowo przewieźć odpowiednią liczbę osób do odpowiedniej części zamówienia 

na miejscach siedzących, posiadających ważne ubezpieczenie OC, 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie 

niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co 

najmniej trzema kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami. 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby 

posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: - opłaconą polisę, a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 

000,00 zł, Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów 

wymaga się przedłożenia informacji, dotyczącej tych podmiotów. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 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.6) INNE DOKUMENTY 



Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ . 

2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 

pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty pełnomocnictwo należy 

przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - czas podstawienia autobusu zastępczego - 10 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 

w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek. 

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

ofert: 17.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek 

pok.103 (sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 - Dowóz uczniów na trasie Pliskowola - Osiek. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów na trasie 

Pliskowola - Osiek z Pliskowoli - 52 osoby. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. czas podstawienia autobusu zastępczego - 10 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 - Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala- Osiek Mucharzew - 

Niekrasów - Strużki - Ossala Szkoła - Osiek. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 - Dowóz uczniów 

na trasie Mucharzew - Ossala- Osiek Mucharzew - Niekrasów - Strużki - Ossala Szkoła - Osiek 

ze Strużek do Ossali - 9 osób z Mucharzewia do Osieka - 9 osób z Niekrasowa do Osieka - 4 

osoby z Ossali do Osiek - 21 osób ze Strużek do Osieka - 3 osoby. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. czas podstawienia autobusu zastępczego - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Ossala Lesisko - Ossala - Osiek Ossala Lesisko - Ossala 

szkoła - Matiaszów - Sworoń - Trzcianka - Ossala szkoła- Osiek. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów na trasie 

Ossala Lesisko - Ossala - Osiek Ossala Lesisko - Ossala szkoła - Matiaszów - Sworoń - Trzcianka 

- Ossala szkoła- Osiek z Ossala Lesisko do Ossala - 2 osoby ze Sworonia do Ossali - 12 osób z 

Ossala Lesisko do Osiek - 2 osoby z Ossali do Osieka - 1 osoba z Matiaszowa do Osieka - 6 

osób ze Sworonia do Osieka - 5 osób z Trzcianki do Osieka - 3 osoby z Trzcianki Kol. do Osieka 

- 4 osoby. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. czas podstawienia autobusu zastępczego - 10 



CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Bukowa - Osiek Bukowa - Osiek ul. Grabowiec - Osiek. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów na trasie 

Bukowa - Osiek Bukowa - Osiek ul. Grabowiec - Osiek z Bukowej - 31 osób z Osieka ul. 

Grabowiec - 7 osób z Osieka ul. Klimontowska - 5 osób. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. czas podstawienia autobusu zastępczego - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala Mucharzew - Niekrasów - 

Trzcianka - Trzcinaka Kolonia - Ossala. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów na trasie 

Mucharzew - Ossala Mucharzew - Niekrasów - Trzcianka - Trzcinaka Kolonia - Ossala z 

Mucharzewia do Ossali- 6 osób z Niekrasowa do Ossali - 16 osób z Trzcinki do Ossali - 24 

osoby z Trzcianki Kolonii do Ossali - 2 osoby. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. czas podstawienia autobusu zastępczego - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Strużki - Osiek Strużki - Tursko Wielkie - Niekurza - 

Szwagrów - Matiaszów - Szwagrów - Ossala - Osiek z Turska Wielkiego do Szwagrowa - 8 osób. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów na trasie 

Strużki - Osiek Strużki - Tursko Wielkie - Niekurza - Szwagrów - Matiaszów - Szwagrów - 

Ossala - Osiek z Turska Wielkiego do Szwagrowa - 8 osób z Niekurzy do Szwagrowa - 10 osób 

z Matiaszowa do Szwagrowa - 10 osób z Turska Wielkiego do Osieka - 10 osób z Niekurzy do 

Osieka - 10 osób ze szwagrowa do Osieka - 24 osoby. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 



o 2. czas podstawienia autobusu zastępczego - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Otoka - Osiek Otoka - Długołęka - Osiek ul. 

Tarnobrzeska - Osiek. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów na trasie 

Otoka - Osiek Otoka - Długołęka - Osiek ul. Tarnobrzeska - Osiek z Otoki - 2 osoby z Długołęki 

- 44 osoby z Osieka ul. Grobla - 6 osób z Osieka ul. Tarnobrzeska - 4 osoby. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. czas podstawienia autobusu zastępczego - 10 

 


