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Zabrodzie, dnia 17 września 2019 r.
Nr zamówienia : RG 271.9.2019.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW
USTALONYCH NA PODSTAWIE
Art. 11 ust.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Przedmiot zamówienia:
Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zabrodzie wraz
z zapewnieniem opieki.
I. Zamawiający:
Gmina Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
07 – 230 Zabrodzie
www.zabrodzie.pl
urzad@zabrodzie.pl
godziny pracy urzędu
800 - 1600
/0 – 29/ 757 12 28 ; fax /0 – 29/ 757 12 61
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II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11
ust.8

ustawy

z

dnia

29

stycznia

2004

roku

Prawo

Zamówień

Publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1986 z późn. zm. );

2.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. poz. 1126);

3.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2254).

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia:
a) Trasy dowożenia obejmują teren obwodów szkolnych na terenie Gminy Zabrodzie
o łącznej długości 134 km dziennie w okresie od 1października 2019 do 26 czerwca
2020 roku.
Łączna długość tras wynosi 22110 km (134 km/dzień x 165 dni = 22110 km).

Miesiąc

Poniedziałek Wtorek Środa
km 134
134
134
Październik
3
5
5
Listopad
3
4
4
Grudzień
3
3
3
styczeń
3
4
4
Luty
2
2
2
Marzec
5
5
4
Kwiecień
3
3
5
Maj
4
4
4
Czerwiec
4
4
4
30
34
35
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Czwartek
134
5
4
3
5
2
4
4
4
3
34

Piątek
134
4
4
3
5
2
4
3
4
3
32

Razem
dni
22
19
15
21
10
22
18
20
18
165
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b) godzinowy rozkład jazdy wraz z liczbą dowożonych dzieci zawiera załącznik nr 7 do
SIWZ
c) szczegółowy rozkład tras dowożenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,
d) w czasie przejazdów należy zapewnić uczniom opiekuna,
e) umowa będzie zawarta na okres od dnia 1 października 2019 do 26 czerwca 2020 roku.
f) należy podać stawkę za 1 km,
g) warunki organizacyjne przewozu uczniów określa umowa.
Zarówno kierowcy jak i osoby sprawujące opiekę powinny być zatrudnieni na umowy o pracę i
posiadać odpowiednie kwalifikacje.
Zamawiający może w trakcie wykonywania Zamówienia żądać odpowiednich dokumentów
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunku zatrudnienia w/w osób na umowę o
pracę (dokumenty te będą wskazane w projekcie umowy).
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 60130000-8

IV. Części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Pzp.

VI. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia.
Od dnia 1października 2019 do 26 czerwca 2020 roku.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga
posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z
rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji
od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w
kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) - Zamawiający
wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną licencję zezwalającą na przewóz osób pojazdami
samochodowymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2200) obejmującej swoją ważnością okres obowiązywania umowy,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej:
a) wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, zadań polegających na:
Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na transporcie uczniów
do szkół podstawowych i/lub gimnazjów i/lub przedszkoli wraz z zapewnieniem im opieki.
Każda z wykonanych usług powinna dotyczyć transportu dzieci do szkół na trasach o łącznej
długości minimum 100 km dziennie;
b) potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu,
dwoma autobusami przystosowanymi do bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży
zapewniającymi miejsca siedzące dla uczniów na danej trasie. Warunki przewozu uczniów
powinny być zorganizowane zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie
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drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 2200). Każdy środek transportu musi posiadać aktualne badania
techniczne, ubezpieczenie OC i NW;
c) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia,
odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Wykonawca obowiązany jest wykazać,
że dysponuje osobami:
- osoba zarządzająca przewozami posiadająca kwalifikacje potwierdzone certyfikatem
kompetencji zawodowych;
- kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje do kierowania autobusami, dodatkowo
posiadający co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu autobusami;
- opiekunowie dzieci posiadający szkolenie BHP, wykształcenie minimum podstawowe i
przynajmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna dzieci.
2. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
(Podmioty udostępniające zasoby).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona
badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać
będzie, aby wykonawca w określonym terminie:
a.

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b.

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli

wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację
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finansową lub ekonomiczną, zgodnie z

niniejszą specyfikacją istotnych warunków

zamówienia.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od
zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki
dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu.
1. wypełniony druk oferty ( załącznik nr 1 do SIWZ)
2. stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;
3. W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca złoży:
-

oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

(załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

Strona 7 z 22

RG.271.9.2019_SIWZ_Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki.

lub kryteriów selekcji składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza
informacje o nich w swoim oświadczeniu.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

-

zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ).
W terminie 3 dni, od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji na stronie internetowej
dotyczących:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach,
- Wykonawca przekłada oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej ( załącznik nr 6 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
Poniższe dokumenty Wykonawca, którego

oferta zostanie najwyżej oceniona składa na

wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni:


koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca

jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania,
Dokument potwierdzający, że wykonawca posiada aktualną licencję zezwalającą
na specjalny regularny przewóz osób pojazdami samochodowymi, zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200.)
obejmującej swoją ważnością min. okres obowiązywania umowy


wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy.
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej
jedną usługę polegającą

na transporcie uczniów do szkół podstawowych i/lub

gimnazjów i/lub przedszkoli wraz z zapewnieniem im opieki. Każda z wykonanych
usług

powinna dotyczyć transportu dzieci do szkół na trasach o łącznej długości

minimum 100 km dziennie


wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
odpowiednimi

środkami

transportu, dwoma autobusami

że dysponuje

przystosowanymi

do

bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży wyposażonymi każdy w ilość miejsc
siedzących zapewniających przewóz uczniów na danej trasie. Warunki przewozu
uczniów powinny być zorganizowane zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym.

Każdy środek transportu musi posiadać aktualne badania

techniczne, ubezpieczenie OC i NW.


oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
Wykonawca obowiązany jest załączyć oświadczenie, że: osoba zarządzająca
przewozami posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych;
kierowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje do kierowania autobusami; opiekunowie
posiadają minimum wykształcenie podstawowe.


wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:

osoba zarządzająca przewozami,

kierowcy posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania autobusami i
posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
autobusami;

opiekunowie dzieci w czasie transportu posiadający szkolenie BHP,
wykształcenie minimum podstawowe, przynajmniej roczne doświadczenie w
pracy na stanowisku opiekuna dzieci.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do
których zachodzi jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
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Pzp. W zakresie istnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania określonych w
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy złożone wraz z ofertą (wzór – Załącznik nr 3 do SIWZ).
Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega,
zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o tym podwykonawcy, w celu wskazania
braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.
5.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2344 z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo
zamówień publicznych tj. członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta , uprawnione do reprezentowania wykonawcy
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Prawo
zamówień publicznych
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż

przez

wykluczenie

wykonawcy
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4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
6.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o

których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży na wezwanie Zamawiającego w
terminie 5 dni:
-

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 ofert,
-

zaświadczenie lub oświadczenie o braku karalności za przestępstwa i wykroczenia,
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-

zaświadczenia

właściwej

terenowej

jednostki

organizacyjnej

Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
-

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;
-

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

Oferta wspólna (konsorcjum):
1.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o

zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy – dokument ustanawiający
pełnomocnika.
2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
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wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
oraz brak podstaw wykluczenia.
odpis z właściwego rejestru .

3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

IX.

Informacja

o

sposobie

porozumiewania

się

zamawiającego

z wykonawcami.
1 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017 r.poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane:


za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście za pośrednictwem

posłańca należy kierować / przekazywać na: adres zamawiającego podany w pkt. I
niniejszej Specyfikacji, za pomocą faksu należy kierować na nr faksu: podany w pkt. I
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na
adres poczty elektronicznej zamawiającego: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Urząd Gminy Zabrodzie
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Sekretariat
/0 – 29/ 757 12 28 ; fax /0 – 29/ 757 12 61

XI. Wadium .
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
1.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego
terminu składania ofert.

2.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o
tym zamawiającego.

4.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. Opis przygotowania oferty.
1.

Przygotowanie oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę. Złożenie

większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których

mowa w treści niniejszej specyfikacji.
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7. Dokumenty powinny być sporządzane zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.
9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób

trwały wszystkich kart oferty i załączników.
10.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘPIORSTWA

W

ROZUMIENIU

ART.

11

UST.

4

USTAWY

O

ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze
zmianami)” i dołączone do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta.

1.

Oferta wspólna.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
a)

wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający

zawarcie konsorcjum /spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia,
b)

oferta

winna

być

podpisana

przez

każdego

partnera

lub

upoważnionego

przedstawiciela /partnera wiodącego/,
c)

upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga

podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów -

należy załączyć je

do oferty,
d)

przedstawiciel /wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań

i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego
występowania w realizacji kontaktu – do oferty należy załączyć oświadczenie,
e)

podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie

lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
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1.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

1.1.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie w

siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51
07 – 230 Zabrodzie
/kancelaria/
3.2. Koperta /opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego
na adres siedziby zamawiającego:
Urząd Gminy w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51
07 – 230 Zabrodzie
3.3. Oznakowane następująco:
Oferta przetargowa na: „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy
Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki.”
RG.271.9.2019.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 25 września 2019 r. godz. 915
3.4. Szczególny opis sposobu opakowania: wskazane jest umieszczenie na kopercie nazwy
i adresu oferenta.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51
07 – 230 Zabrodzie
/Kancelaria/
Do dnia 25 września 2019r. godz. 9:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
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2.

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51
07 – 230 Zabrodzie
Sala Konferencyjna
Dnia 25 września 2019r. godz. 9:15
3.

Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.
Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje:
nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena i termin wykonania
zamówienia.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1)

Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)
Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do
formularza oferty.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty /związania/.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
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XVII. Kryteria oceny oferty.
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1)

oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2)

oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

3)

wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami

zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione poniżej.

Lp.

Nazwa kryterium

1
2

Cena
Czas podstawienia
autobusu zastępczego

Waga
kryterium
90%
10%

5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
Cena najniższa /cena badanej oferty x 90p
6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego
W ramach kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego” punkty będą przyznawane
według niżej wymienionych zasad:


do 20 minut - 10 pkt



do 40 minut – 5 pkt



do 60 minut – 0 pkt
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czas liczony od momentu zgłoszenia potrzeby podstawienia autobusu zastępczego.
Maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego w sytuacjach awaryjnych to 60 minut.

Zamawiający wymaga , aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia był
dyspozycyjny w sytuacjach awaryjnych tj, możliwość podstawienia pojazdów maksymalnie
do 60 minut od pierwszego , skutecznego, telefonicznego wezwania zamawiającego ( lub
kierowcy z trasy) we wskazane miejsce na poszczególnych trasach.
7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych

punktów

w

oparciu

o

ustalone

kryteria)

zostanie

oceniona

jako

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu
czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z
rozdziałem VII niniejszej Specyfikacji .
9. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
11. Wynik.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans /maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria/ zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
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XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez
wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany

do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana,

przedstawił w niej nieprawidłowe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na
warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która
uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna
oferta lub upłynie termin związania ofertą.

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Warunki umowy.
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (10 lub 5
dni ), jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) została złożona tylko 1 oferta,
b) nie odrzucono żadnej oferty,
c) nie wykluczono żadnego wykonawcy.
3.

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
5. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do

specyfikacji.

XXI. Środki ochrony prawnej.
Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
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XXII. Ogłoszenie wyników przetargu.
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.zabrodzie.pl
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe.
Postanowienia końcowe.
Zasady udostępniania dokumentów:
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
/jawne po zakończeniu postępowania/ oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać
się będzie według poniższych zasad:


zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,



zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,



zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty,


zamawiający udostępni kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,30 zł,



udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie

godzin jego urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.

XXV. Załączniki.
Załączniki do specyfikacji.
1. formularz ofertowy,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
4. wykaz wykonanych usług,
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5. projekt umowy.
6. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. godzinowy rozkład jazdy
8. szczegółowy rozkład tras
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