
 Radom, dnia  16.01.2015 r. 

Nr sprawy PN/1/SZS/2015 

 

Szkolny Związek Sportowy w Radomiu 
26-600 Radom, ul. Młynarska 17 

ogłasza przetarg nieograniczony na  

,,Dowóz dzieci i młodzieży na pływalnie oraz zawody sportowe  ” 
 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.01.2015 r. na: 
 

1. Stronie BZP na stronie http:// www.portal.uzp.gov.pl nr ogłoszenia 6967 – 
2015 
2. stronie internetowej zamawiającego http://szsradom.strefa.pl 
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego przy ul. Młynarska 17 w 
Radomiu 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkolny Związek Sportowy w Radomiu , ul. Młynarska 17, 26-600 Radom, 

woj. mazowieckie, tel. 0-48 385 14 38, faks 0-48 385 14 38. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://szsradom.strefa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży na pływalnie 

oraz zawody sportowe. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia są usługi przewozowe polegające na: 1. dowozie dzieci i ich opiekunów ze szkół 

podstawowych z terenu miasta Radomia na pływalnie Orka, Delfin i Neptun w Radomiu i z 

powrotem do szkół. Planowana ilość kursów 2800. 2. dowozie dzieci i młodzieży na rozgrywki 

sportowe pt Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej poza teren Radomia i z powrotem do miasta. 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://szsradom.strefa.pl/


Trasy przewozu będą obejmowały odcinki Radom -Siedlce/powiat siedlecki i z powrotem do 

Radomia.Planowana ilość kilometrów około 6000.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6. 

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: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia 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 Wykonawca winien posiadać aktualne zezwolenie, koncesję lub licencję na wykonywanie 

transportu drogowego osób. W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy 

załączyć ważną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia - nie 

spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie; 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w których 

suma tych usług jest o wartości zamówień brutto nie mniejsza niż 200 000 PLN ( słownie; 

dwieście tysięcy złotych) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje niżej podanymi, w pełni sprawnymi 

jednostkami podstawowych narzędzi i urządzeń technicznych: autokary co najmniej 6 szt. 

powyżej 40 miejsc siedzących przeznaczonych do przewozu osób, oraz 1 busa powyżej 

19 miejsc siedzących wraz z kopią dowodu rejestracyjnego. Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami (kierowcami), które będą 

wykonywać zamówienie w tym; a) posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w 

przewożeniu osób, ważne prawo jazdy kat. D i ważne świadectwo kwalifikacji. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia - nie 

spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że posiada 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 

sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50 000,00 PLN, słownie: ( pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia - nie spełnia. 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 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; 

 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; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

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; 

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 - 95 

 2 - Czas podstawienia zamiennego sprawnego pojazdu - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

a) konieczności wprowadzenia zmian uzależnionych od wystąpienia zdarzenia powodującego, iż 

stosunek zobowiązaniowy nie może istnieć w pierwotnym kształcie, b) zaistnienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, c) siły wyższej, g) zmiany wynagrodzenia 

w związku z wystąpieniem zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http//szsradom.strefa.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkolny Związek 

Sportowy w Radomiu ul. Młynarska 17 26-601 Radom. 

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

23.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Szkolny Związek Sportowy w Radomiu ul. Młynarska 17 26-601 

Radom sekretariat pok. nr 2 II p.. 

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 

 

 

 Prezes SZS 

 (-) Jarosław Ludwiński 


