Ogłoszenie nr 2021/BZP 00089301/01 z dnia 2021-06-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych
wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2021 r. do 31
sierpnia 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bytomska 84
1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie
1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych
wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2021 r. do 31
sierpnia 2022 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e132f818-d281-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00089301/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-21 14:26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001004/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek
powiatowych wraz z za-pewnieniem opiekuna
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w ust. 2 i w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.
poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/ (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu
oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e mail
Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie
możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest
zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem
https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie
internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj.
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PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel.
+48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 –
16.00.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul.
Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411 (centrala), bip.piekary.pl , adres e-mail:
um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony
swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony
danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procedury przetargowej, w wyniku której
zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004.
4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy
minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o
charakterze wrażliwym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa:
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w
związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary
Śląskie.
- uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej)
- ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu o
którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach
archiwalnych przez okres 5 lat- dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może
ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich
sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym,
usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma
Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy
skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w procedurze
wyboru wykonawcy.
8. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia
Pani/Pana danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy
RODO zostały naruszone;
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271-17/EK/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych
wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2021 r. do 31
sierpnia 2022 r. na niżej podanych trasach:
I. Trasa: Piekary Śląskie – Katowice – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 51 km
Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 40126 ul. Grażyńskiego 17 – 6 osób
II. Trasa: Piekary Śląskie – Katowice – Piekary Śląskie
1) Pełna Trasa – 80 km
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu 40-487 ul.
Gościnna 8 – 1 osoba
Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach Ligocie
ul. Zielonogórska 1 – 1 osoba
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Wesołe Słoneczka” z Oddziałami Integracyjnymi w
Katowicach 40-560 ul. Hetmańska 7 – 1 osoba
III. Trasa: Piekary Śląskie – Chorzów – Piekary Śląskie
1) Pełna Trasa 46 km
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Chorzowie 41-500, ul. Czysta 7 - 2
osoby
Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
41-500 ul. Hajducka 22 – 1 osoba
IV. Trasa Piekary Śląskie - Czeladź- Dąbrowa górnicza – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 70 km
Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi 41-250 ul. Szpitalna 85 – 1 osoba
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie
Górniczej ul. Swobodna 59 – 3 osoby
V. Trasa: Piekary Śląskie – Bytom – Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 48 km
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Bytomiu 41-902 ul. Arki Bożka 21 – 9 osób
VI. Trasa Piekary Śląskie – Radzionków - Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 30 km
Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich 41-943 ul. Armii Krajowej 2 – 7 osób
Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie 41-922 ul. Nałkowskiej 2 – 2 osoby
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VII. Trasa Piekary Śląskie - Piekary Śląskie
1) Pełna trasa – 30 km
Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich 41-943 ul. Armii Krajowej 2 – 6 osób
Łączna liczba uczniów objętych dowozem - 40 osób (liczba uczniów może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu w okresie obwiązywania umowy)
Maksymalna dzienna liczba kilometrów: 355 ( suma tras I. II. III. IV. V. VI. VII) czyli: 51+ 80 + 46
+ 70 + 48+ 30 + 30
Maksymalna liczba dni dowozu uczniów: 254
Liczba kilometrów dla poszczególnych tras obejmuje drogę dzieci z domu do szkoły i ze szkoły
do domu.
2. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych do
szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1
września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług
przewozowych – ze względu na przewóz dzieci niepełnosprawnych – wyjątkowo starannie i
bezpiecznie, łącznie z opieką nad dziećmi w czasie całego przejazdu oraz wsiadania i
wysiadania dzieci z pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki wszystkim
dzieciom w czasie świadczenia usługi poprzez zatrudnienie opiekuna czuwającego nad
bezpieczeństwem dzieci podczas przewozu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, przechodzenia
przez jezdnię do pojazdu i z pojazdu. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu.
Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia mająca zdolności do czynności
prawnych niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie, przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadająca aktualne zaświadczenie o niekaralności za
przestępstwa popełnione na tle seksualnym. Kierowca pojazdu może byś osobą spełniająca
wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.
U.. z 2001 r. poz. 919 z późn. zm.)
3. W czasie trwania wakacji letnich, ferii zimowych, świąt lub innych dni wyznaczonych przez
dyrektorów placówek oświatowych jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewozy
nie będą się odbywały (nie dotyczy przedszkoli oraz ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnowychowawczych). Wszystkie pojazdy przewożące dzieci muszą być sprawne technicznie tj.
spełniać wymogi ustawowe, posiadać odpowiednie oznaczenie, które pozwala na przewożenie
dzieci zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 2 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
spełniać wymogi sanitarne, posiadać ubezpieczenie OC i NNW . Min. 2 samochody
przeznaczone do przewozu dziecka na wózku inwalidzkim, muszą byś wyposażone w
odpowiednie urządzenia do wprowadzania wózka inwalidzkiego oraz atestowane pasy
bezpieczeństwa do przymocowania wózka podczas jazdy.
4. W przypadku awarii wyznaczonego samochodu Wykonawca podstawi samochód spełniający
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Dzieci niepełnosprawne Wykonawca
odbiera z domu i po zakończonych zajęciach dowozi do domu. Z przewozów objętych
zamówieniem mogą korzystać tylko dzieci wskazane przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowców oraz opiekunów na trasach dowozu
dzieci. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w/w osób powinno trwać nieprzerwanie przez
cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę w/w osób:
• Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zawierające w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
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Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
osób
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie poniższych kryteriów oceny ofert.
2. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena - waga - 60%
b) rok produkcji busów - waga - 20%
c) czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii - waga - 20%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji busów
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
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5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
- posiadanie licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego
osób (nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym),
Zdolność techniczna lub zawodowa:
2.4.1. dysponuje lub będzie dysponował w zdolności technicznej:
- co najmniej 7 samochodami - sprawnymi technicznie tj. spełniającymi wymogi ustawowe,
posiadających odpowiednie oznaczenie, które pozwala na przewożenie dzieci z art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, spełniającymi wymogi sanitarne,
objętymi ubezpieczeniem OC i NNW,
- posiadanie min. 2 samochodów przeznaczonych do przewozu dziecka na wózku inwalidzkim,
które muszą byś wyposażone w odpowiednie urządzenia do wprowadzenia wózka inwalidzkiego
oraz w atestowane pasy bezpieczeństwa do przymocowania wózka podczas jazdy,
Wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2.4.2 dysponuje lub będzie dysponował w zdolności zawodowej:
- co najmniej 7 opiekunów (1 opiekun w każdym samochodzie) opiekunami mogą być osoby:
pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralne za przestępstwa
popełnione umyślnie, przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadające
aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione na tle seksualnym,
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 2.1. – odpowiedniego
zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich
posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania;
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 2.4.1 - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (samochodów) w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 2.4.2. - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy
złożyć:
3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z
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postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w
rozdziale 15 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w
przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ).
3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi
postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w
sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią
zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać
mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w
postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy)
zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z
ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. 12 SWZ – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod
taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego
pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału 12 SWZ) składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do
danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się
oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające
ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dopuszcza istotne zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, złożonej w przedmiotowym
postępowaniu. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego
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postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3
i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) tzn. takie, które zostały
przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich
zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter
oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie
następujących zmian, określając ich zakres i tryb oraz wskazując okoliczności, wobec
wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy:
1) Zamawiający przewiduje zmianę umowy polegającą na zmianie trasy, w tym zmiany ilości
kilometrów, rezygnacji z danej trasy lub dodaniu nowej trasy i związaną z tym zmianę
wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: zmiana adresu szkoły, zmiana
miejsca zamieszkania dziecka, rezygnacja rodziców z dowozu dziecka, zgłoszenie kolejnego
dziecka do dowozu, zmiana przez dziecko szkoły w trakcie roku szkolnego.
2) Zmiany trasy, rezygnacji z danej trasy lub dodania nowej trasy dokonuje się w formie
pisemnych aneksów do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
3) Wynagrodzenie za zrealizowaną trasę zmienioną lub nową ustala się w sposób określony w §
3 ust. 2.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na skutek okoliczności wskazanych w § 12 ust. 2
pkt 1 umowy Zamawiający ma prawo również do ograniczenia zamówienia maksymalnie do 50%
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy a
Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu względnie do
dochodzenia innych praw, w tym w szczególności żądania wykonania umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-01 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-30
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