
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
powyżej 14 000 euro.

Burmistrz Żelechowa – ul. Piłsudskiego 47 ,
08-430 Żelechów ogłasza przetarg  nieograniczony na:

„Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie”
1.Przedmiotem zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu    
   nieograniczonego są  USŁUGI, dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie. 
Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie.
Trasa przejazdu w poszczególne dni tygodnia liczą:
Poniedziałek – 176 km
Wtorek – 184 km
Środa – 189 km
Czwartek – 184 km
Piątek – 146 km
Tygodniowa trasa przejazdu liczy około 879 km. Tygodniowa trasa wraz z godzinami przyjazdów i 
odjazdów stanowi załącznik do SIWZ. Harmonogram przyjazdów i odjazdów może ulec zmianie. 
Zmiany w harmonogramie będą uzgadniane z dyrekcją szkoły. Autokar który będzie wykonywał 
dowożenie musi być minimum 40 miejscowy.
 Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:    
60112000-6 – Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

1. Specyfikację  Istotnych Warunkach Zamówienia można nabyć w  
    Urzędzie Miejskim w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47, w 
    lokalu nr 9 w godz. 800 – 1600 lub na stronie internetowej Urzędu 
    www.zelechow.com.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy           
    do 30.06.2011 r
4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają wymogi art.22 ust.1   
    ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w 
    SIWZ, nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1-2 Ustawy Prawo Zamówień   
   Publicznych.
Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które oferent spełni przedstawiając właściwie 
sporządzoną ofertę, oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty warunkujące udział w 
przetargu w żądanej kolejności: (dotyczy generalnego wykonawcy i członków konsorcjum):

a) wykonawca złoży ofertę według wzoru który jest dodatkiem nr 1 do s.i.w.z  .  
b) 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 stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 
ustawy

c) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 
ust.1 i 2 ustawy - wg wzoru (dodatek nr 3 do s.i.w.z.)

d) Oświadczenie że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 
ust.1 ustawy i  w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (dodatek nr 3 do s.i.w.z.)

e) Wykaz osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu  
wykonawcy lub wykonawców działających wspólnie - wg wzoru (dodatek nr 4 do s.i.w.z.)

f) uprawnienia właściwe dla wykonawstwa prac będących przedmiotem przetargu ( licencja na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, itp.).

g) Dane  autokaru(  nazwa  i  model  minimum  40  miejscowego)  przewidzianego  do  realizacji 
zamówienia  wraz z dokumentami potwierdzającymi  własność,  dzierżawę, najem itp.,  oraz 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/1-Uslugi-w-zakresie-specjalistycznego-transportu-drogowego-osob


kserokopiami  dowodów  rejestracyjnych  pojazdów z  aktualnymi  badaniami  technicznymi. 
Przedstawienie polisy ubezpieczeniowej OC i NW, na pojazd zgłoszony do przewozu.

h) Podpisany wzór umowy (dodatek nr 2 do s.i.w.z.)
i)   Umowa zawarta  pomiędzy podmiotami  występującymi  wspólnie  lub  umowa konsorcjum  
     (jeśli zachodzi taka konieczność - §9 ust.2 lit.e SIWZ).

2.  Wymagane  dokumenty  należy  przedstawić  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii.  Dokumenty 
złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez 
jedna z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone 
klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę.  Zamawiający dopuszcza  poświadczenia  zgodności  z  oryginałem przez jedną z  osób 
podpisujących  Formularz  Oferty.  Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
3. Wykonawca może załączyć do oferty inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem spełniają 
warunki stawiane przez ustawę Prawo zamówień Publicznych i zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jednak zamawiający może odrzucić każdy z tych dokumentów, 
jeżeli nie spełni on warunków zamówienia.
    Ocena spełniania warunków przez wykonawców odbywać się będzie na podstawie    
    złożonych ofert oraz załączonych do niej wymaganych dokumentów lub   
    oświadczeń, według formuły spełnia – nie spełnia.
5. Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

     których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
8. Kryteria oceny ofert i ich wagi: cena - 100%
9. Nie przewiduje się udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 października 2010 r. o godz. 1100  w Urzędzie 
      Miejskim w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 13.
12. Oferty należy składać w terminie do dnia otwarcia ofert do godziny 
     1100 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie ul. 
     Piłsudskiego 47, 1 piętro, w trwale zamkniętych kopertach z napisem: 
     Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie”.
13. Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod   
      Numerem: 310270 - 2010 z dnia 29.09.2010r.

Żelechów 29-09-2010 r
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