
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

bip.gminapopow.pl

Zawady: Dowóz uczniów do szkół i odwóz do szkół na terenie gminy Popów
Numer ogłoszenia: 334226 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013
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, faks 034 3177067.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminapopow.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: www.bip.gminapopow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół i odwóz do 
szkół na terenie gminy Popów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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-Gimnazjum, Kamieńszczyzna /las/, Rębielice Królewskie Szkoła , Górnik kopalnia, 
Zawady-Gimnazjum ; łącznie 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 uczniów w 
poniedziałki, wtorki i piątki następującą trasą Zawady - gimnazjum, Rębielice Królewskie, Górnik, 
Kamieńszczyzna, Zawady - gimnazjum, Dębie, Popów - szkoła; łącznie 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.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
25.06.2014.

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

III.1) WADIUM

http://bip.gminapopow.pl/


Informacja na temat wadium: NIe dotyczy

III.2) ZALICZKI
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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

• 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; 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt  4-8 ustawy,  wystawioną nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

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  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące 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.4.3.2)

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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)

Potwierdzonej kserokopii zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób - przewozy 
nieregularne. Potwierdzonego odpisu dowodów rejestracyjnych minimum jednego pojazdu na 50 
osób będącego własnością przewoźnika/. Certyfikatu kompetencji zawodowych (zgodnie z ustawą z 
dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym - Dz. U. Nr 125 z 2001r. poz. 1371

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: bip.gminapopow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy Popów 
Zawady ul. Częstochowska 6 42-110 Popów pok. nr 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6 42-110 Popów 
pok. nr 5..

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


