
 

          
ZS/ZP/2/2012                                                                                   Tuchów 12 czerwca 2012 r. 

 
O g ł o s z e n i e  

o przetargu na zadanie „Dowozu dzieci do Zespołu Szkół w 
Tuchowie” 

 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego 
Zespół Szkół w Tuchowie,  
33-170 Tuchów Jana Pawła II 6    
tel/fax: 14-652-52-20,  
e-mail; zs.tuchow@interia.pl 
www.zs.tuchow.pl 
 

2. Określenie trybu zamówienia 
Ogłoszenie o  zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie „przetargu 
nieograniczonego” o wartości  powyżej  14  000  EURO  a poniżej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

 
Ogłoszenie  o  przetargu  ukazało  się w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych                   
Nr ogłoszenia 198684 - 2012 w  dniu 12.06.2012 r. oraz   zostało  umieszczone  wraz z 
specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  na  tablicy  ogłoszeń  i  stronie  
internetowej  Zamawiającego 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Prawem zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113,poz.759 z dnia 08.czerwca 
2010 r. z późn. zm.) 
 
Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 

 
Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowie – mgr Józef Wzorek telefon/fax: 14-652-52-20 w godz. 
08.00–12.00 lub Sekretarz Zespołu Szkół w Tuchowie– Teresa Drogoś, tel./fax: 14-652-52-
20 w godz. 08.00–12.00 (w sprawach  dotyczących  przedmiotu  zamówienia oraz 
procedury przetargowej) 
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. : 
 

„Dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Tuchowie” 
 z miejscowości: 

 
-   Dąbrówka Tuchowska,  
-   Tuchów Kielanowice,  
-   Tuchów Wołowa, 

w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne. 
 
KOD CPV – 60.13.00.00-8  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej 
zamawiającego : www.zs.tuchow.pl  oraz  www.tuchow.pl  BIP  Urzędu Miejskiego w 
Tuchowie lub odebrać w Zespole Szkół w Tuchowie  w sekretariacie szkoły. 
Cena materiałów przetargowych w wersji papierowej:  bezpłatne. 

 
 



 

 

Tuchów: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Tuchowie 
Numer ogłoszenia: 198684 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Tuchowie , ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów, 
woj. małopolskie, tel. 014 6525220, faks 014 6525220. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół 
w Tuchowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługa pn. :Dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Tuchowie z miejscowości: - 
Dąbrówka Tuchowska, - Tuchów Kielanowice, - Tuchów Wołowa, w dniach, w których 
odbywają się zajęcia lekcyjne. Przewoźnik oznakuje środek transportu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad przewozu i zabezpieczy każdemu z uczniów 
miejsce siedzące w autobusie. Przewoźnik będzie dokonywał przewozów środkiem transportu 
sprawnym technicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób. 
Przewoźnik zatrudni kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 
04.09.2012. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

 

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 Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca 
udokumentuje uprawnienia do występowania w obrocie prawnym.Ocena tego 
warunku będzie dokonana na podstawie: -aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy; -przedstawienia przez 
wykonawcę aktualnej licencji na wykonywanie przewozu pasażerskiego. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się co najmniej 2 usługami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia. Ocena tego warunku dokonana będzie 
na podstawie: -wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - 
załącznik nr 5 SIWZ. Do każdej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 5 
SIWZ należy załączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
muszą wykazać, że wspólnie spełniają powyższy warunek. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował: -środkami transportu 
przystosowanymi do przewozu dzieci (autobus), w ilości co najmniej 2 szt., 
posiadającymi aktualne badania diagnostyczne i aktualne przeglądy techniczne 
autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci - załącznik nr 4 SIWZ Ocena 
tego warunku będzie dokonana w oparciu o: -wykaz środków transportu jakimi 
dysponuje Wykonawca, odpowiednich do realizacji zamówienia - załącznik nr 
4 SIWZ -aktualne badania diagnostyczne i przeglądy techniczne pojazdów, 
które zostaną użyte do wykonania zamówienia, z podaniem roku produkcji 
pojazdu i nr rejestracyjnego. W przypadku nie dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, lub nie posiadania potencjału 
technicznego, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



 

o Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował: - osobami posiadającymi 
wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów typu autobus wraz z 
aktualnymi badaniami lekarskimi. Ocena tego warunku będzie dokonana w 
oparciu o: - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 
4 SIWZ - oświadczenia wykonawcy , że osoby , które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku nie 
dysponowania osobami zdanymi do wykonywania zamówienia, należy 
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób 
zdolnych do wykonywania zamówienia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający 
wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 
000 zł. 

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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: zs.tuchow.pl, tuchow.pl Bip Gminy Tuchów 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkół w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 33-170 Tuchów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 26.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 33-
170 Tuchów Sekretariat. 

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

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 

 
Opis i ocena warunków, które mają spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, a także rodzaje dokumentów, jakie mają przedstawić wykonawcy, 
została dokładnie opisania w SIWZ, dostępnej na stronie zamawiającego 

 
www.zs.tuchow.pl. 

oraz 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmioto

we/Zamowienia+publiczne/Zamowienia+publiczne+-+ogloszenia/ 
 

 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Tuchowie – Zespół Szkół Pokój 
Dyrektora w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem:  

 
“Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Tuchowie” 

 
Termin składania ofert upływa dnia  26 czerwca  2012r. do godz. 9.00 

 
Zamawiający  nie  dopuszcza  do  składania  ofert   częściowych  i  wariantowych. 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwca  2012 r. o godzinie 9.15 w siedzibie 
Zamawiającego – Zespół Szkół   w Tuchowie – pokój Dyrektora.                        

 
 

Termin realizacji: od 4 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r.  – zgodnie z 
harmonogramem. 

 
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 uPzp 

 



 

Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia wyłącznie siłami własnymi 
Wykonawcy.  
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 
 

 
 

Tuchów. dn. 2012.06.12 
 
 


