
Zawady: Dowóz uczniów do szkół.

Numer ogłoszenia:  - 2009; data zamieszczenia: 11.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 
Zawady, woj. śląskie, tel. 034 3177067, fax 034 3177067.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.popow.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do 
szkół i odwóz:

1/. Dowóz uczniów na godz.7.45 do Gimnazjum w Zawadach oraz na godzinę 8.00 do Szkoły  Podstawowej w Rębielicach 

Królewskich i w Popowie od poniedziałku do piątku następującą trasą:

a/       Szkoła Popów, Dębie, Zawady- Gimnaz jum,  Kamieńszczyzna  / l as / ,  Ręb ie l i ce  Kró lewsk ie  Szko ła  ,  

Górn ik  kopa ln i a ,  Zawady-Gimnaz jum ;  ł ączn ie  ok .  27 ,7  km.

b/       Zawady gimnazjum, Zawady Stacja Kolejowa, Popów - szkoła ; łącznie 8,4 km.



2/       Dowóz uczniów na trasie Popów-Florianów w środy i w czwartki; łącznie 8 km.

3/.Odwóz uczniów od poniedziałku do piątku następującą trasą: Popów - szkoła, Zawady Stacja Kolejowa, Zawady - gimnazjum 

; łącznie 8,4km

4/ .  Odwóz  uczn i ów w pon iedz ia ł k i ,  w tork i  i  p ią tk i  nas tępu jącą t rasą  Zawady  -  g imnaz j um,  Ręb i e l i ce  
Kró l ewsk ie ,  Górn ik ,  Kamieńszczyzna ,  Zaw ady  -  g imnaz jum,  Dęb i e ,  Popów -  szko ł a ;  ł ączn ie  27 ,7km

5/.Odwóz  uczniów  w  środę  i  w  czwartek  następującą  trasą  :  Zawady  -  gimnazjum,  Rębielice  Królewskie,  Górnik, 
Kamieńszczyzna, Zawady - gimnazjum, Dębie, Więcki , (Annolesie, Marianów, Płaczki, Dąbrowa, Smolarze, Wrzosy), Popów-
Szkoła ;łącznie 48,3km.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
od 01.09.2009 d 25.06.2010.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Nie dotyczy..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postepowaniu jest złożenie przez 
Wykonawcę : 
1/.Potwierdzonej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 
2/.Potwierdzonej kserokopii zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu 
osób - przewozy nieregularne, 
3/.Potwierdzonego odpisu dowodów rejestracyjnych minimum jednego pojazdu na 50 



osób będącego własnością przewoźnika, 
4/.Certyfikatu kompetencji zawodowych (zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o 
transporcie drogowym - Dz. U. Nr 125 z 2001r. poz. 1371/, 
5/.Oświadczenia , że wykonawca : 
a/. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
b/. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
c/. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego, 
d/. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia publicznego.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jak w III.2)

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.popow.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Popów 
Zawady ul. Częstochowska 6 
42-110 Popów 
pok. nr 2.

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
do  19.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Popów 



Zawady ul. Częstochowska 6 42-110 Popów 
pok. nr 12 – sekretariat.

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).


