Numer sprawy G.271.7.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Strona internetowa www.ksiaz-wlkp.pl
TABLICA OGŁOSZEŃ

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Gmina Książ Wlkp. w imieniu której działa Burmistrz
Książa Wlkp. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Nazwa zadania:
„Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. – dowóz dzieci do szkół gminnych”
Numer ogłoszenia w BZP: 580652-N-2019 ; data zamieszczenia: 31 lipca 2019 r

Ogłoszenie o zamówieniu: - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Książ Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 53046500000000, ul. ul.
Stacha Wichury , 63-130 Książ Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 822 001, e-mail
urzad@ksiaz-wlkp.pl, faks 612 822 724.
Adres strony internetowej (URL): www.ksiaz-wlkp.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.ksiaz-wlkp.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. –
dowóz dzieci do szkół gminnych
Numer referencyjny: G.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiot
zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci uczęszczających do
szkół i przedszkola publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Książ Wlkp. w czasie trwania dni nauki
szkolnej, z wyłączeniem świadczenia usługi w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych. 2) Przewozy
obejmują przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed
rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach. 3) Przewóz dzieci i młodzieży
dotyczy szkół: a) Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.; b) Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym; c) Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w
Konarzycach; d) Szkoła Podstawowa im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach; e)
Przedszkole „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. 4) Przewozy dzieci i młodzieży do szkół odbywają się
zgodnie z obwodami szkolnymi: Szkoła Dowóz z miejscowości Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w
Książu Wlkp. Gogolewko, Gogolewo, Kiełczyn, Kiełczynek, Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Sroczewo,
Świączyń, Świączynek, Zaborowo, Zakrzewice. Szkoła Podstawowa im. Księdza Arcybiskupa Antoniego
Baraniaka w Mchach Błażejewo (gm. Dolsk), Brzóstownia, Charłub, Feliksowo, Ługi, Międzybórz,
Sebastianowo, Włościejewice, Włościejewki. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w
Chwałkowie Kościelnym Kołacin Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach Chrząstowo
(za wyjątkiem nr 1-14), Łężek, Jarosławki, Konarskie, Zawory. 5) Szacowana liczba dzieci dowożonych do
poszczególnych szkół: Szkoła Szacunkowa liczba dzieci dowożonych Szkoła Podstawowa im. Wiosny
Ludów w Książu Wlkp. 154 Szkoła Podstawowa im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
99 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym 39 Szkoła Podstawowa
im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach 17 Przedszkole „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. 23 RAZEM 332
6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczy dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia liczb
dowożonych uczniów, Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie.
7)Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przewozy szkolne
we wszystkie dni nauki szkolnej, z wyłączeniem świadczenia usługi w okresie ferii zimowych i przerw
świątecznych. Wykonawcy za dni wolne od zajęć dydaktycznych wynagrodzenie nie przysługuje. Kalendarz
roku szkolnego 2019/2020 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019 r. Zimowa
przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r. Ferie zimowe 14-27 stycznia 2020 r. Wiosenna przerwa
świąteczna 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca
2020 r. 8) W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, czasowej zmiany
organizacji ruchu, zmiany organizacji pracy szkoły w związku z obchodami uroczystości szkolnych,
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub innymi wydarzeniami, które mogą skrócić lub wydłużyć
zajęcia lekcyjne, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci i młodzieży zgodnie z rozkładem
jazdy ustalonym przez dyrektora szkoły oraz w tym samym dniu niezwłocznie poinformować drogą
elektroniczną o tym fakcie Zamawiającego. Powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na cenę 1
wozokilometra. 9) Średnia tygodniowa liczba kilometrów pokonywanych przez autobusy to 2 218 km.
Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków
końcowych danej trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km liczona zatem
jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich. 10) Szacunkowy
przebieg wozokilometrów w ciągu trwania roku szkolnego: 38 tygodni x 2 218 km = 84 284 km 11)
Rozmiar przedmiotu zamówienia w zakresie podanej liczby kilometrów określony jest głównie na podstawie
roku szkolnego 2018/2019. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania
Zamawiającego w roku szkolnym 2019/2020 i dlatego może ona ulec zmianie. Różnica w ilości kilometrów
nie będzie stanowić roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje
zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego

zamówienia 12) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z terenem, na którym ma być
realizowana usługa przewozów szkolnych oraz uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą
być konieczne do przygotowania oferty zawarcia umowy. 13) Trasy autobusów przebiegają drogami o
nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej oraz nawierzchni gruntowej. Wykonawca współpracuje z zarządcami
dróg w celu prawidłowego funkcjonowania przewozów szkolnych na terenie Gminy Książ Wlkp. – dotyczy
to zarówno dróg gminnych, jak i dróg powiatowych. 14) Harmonogramy dowozów dzieci będą ustalane w
porozumieniu z dyrektorami szkół w oparciu o plany zajęć dydaktycznych w poszczególnych placówkach.
Dzieci dowożone nie mogą być zbierane z punktów zbiorczych wcześniej niż o godz. 700 15) Zamawiający
zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji,
ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, itd. Wprowadzenie zmian
w rozkładzie przewozów szkolnych nie będzie miało wpływu na cenę 1 wozokilometra. 16) Opiekę podczas
przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Książ Wlkp. sprawują wykwalifikowani
opiekunowie zatrudnieni przez Wykonawcę. Obowiązek zapewnienia dzieciom opieki w czasie przewozu do
szkoły wynika z art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 ze zm.). 17) Opiekun musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, niekaralną za przestępstwa popełnione umyślnie. Zamawiający zabrania łączenia funkcji
kierowcy autobusu szkolnego z funkcją opiekuna przewozów szkolnych. 18) Do obowiązków opiekuna
będzie należało w szczególności: a) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zbiórki do szkoły; b)
opieka i nadzór podczas przewozu dzieci ze szkoły do miejsc zbiórki; c) opieka i nadzór w czasie wsiadania
i wysiadania dzieci z autobusu oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieciom potrzebującym
szczególnej opieki; d) zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci podczas przewozu; e) przestrzeganie czasu
odjazdów autobusu z wyznaczonych przystanków zgodnie z rozkładami jazdy; f) w razie konieczności
udzielenie pierwszej pomocy przy użyciu apteczki; g) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej
dzieciom natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie, Zamawiającego i Wykonawcę. 19) Zamówienie
obejmuje również zapewnienie czystości autobusów, poprzez mycie i sprzątanie przed wyjazdem na trasę
przewozów szkolnych. 20) Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym
dzieciom. Dowóz realizowany musi być co najmniej 3 autobusami rano jak i w godzinach popołudniowych.
Wykonawca zapewni min. 3 kierowców posiadających stosowne uprawnienia. Pojazd musi posiadać tablice,
umieszczone w widocznym miejscu z przodu i z tyłu pojazdu, informujące o przewozie uczniów. 21)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości autobusów szkolnych w
trakcie trwania umowy. Powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na cenę 1 wozokilometra. 22)
Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa dowozu uczniów były w pełni
sprawnie technicznie. Stosowane do przewozu pojazdy nie mogą stwarzać zagrożenia dla przewożonych
nim osób oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z
2016 r. poz. 2022 ze zm.). 23) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego podejrzenia, iż pojazd jest w
złym stanie technicznym, Wykonawca wymieni pojazd na zastępczy, spełniający wszystkie warunki dla
pojazdu zgłoszonego, dokona oględzin pojazdu i koniecznych napraw. 24) Wykonawca zapewni w okresie
jesienno-zimowym przewóz dzieci autobusami z ogrzewaniem, natomiast w okresie wiosenno - letnim
przewóz dzieci autobusami z klimatyzacją. 25) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
bhp i ppoż. Ponadto, musi posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
przewozu osób oraz zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie pojazdu i przewożonych osób na czas
przewozu z tytułu szkód, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem zamówienia. 26) Wykonawca
jest odpowiedzialny za pracowników, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, a w szczególności
zobowiązuje się do stałej kontroli stanu trzeźwości kierowców oraz opiekunów uczniów. 27) Przed
podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne polisy ubezpieczenia OC i NW na
pojazdy zgłoszone do przetargu oraz przedłożyć kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów zgłoszonych do
przetargu. 28) Nakłady poniesione zarówno przed i po podpisaniu umowy przez Wykonawcę na
uruchomienie przewozów szkolnych nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. Kody Wspólnego
Słownika Zamówień: 60112000-6 Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: a) zgodnie z
art. 36 b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wskazał w ofercie część
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom; b) zamawiający zastrzega sobie możliwość
dokonania oględzin autobusów wykazanych w ofercie do realizacji zamówienia w ciągu 3 dni od dnia

otwarcia ofert; c) zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę min. 1 osoby zatrudnionej jako kierowca w zakresie realizacji zamówienia. Sposób
dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy
(§ 6 ust. 6 ) stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-26
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada licencję
na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 tj.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 300 000,00 zł w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na
dowozie uczniów do szkół, a wartość usługi w okresie trwania umowy wynosiła co najmniej 250 000,00 zł
brutto; b) dysponuje min. 4 autobusami do przewozu osób w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
prawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenie 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 (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4); c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z
załącznikiem nr 5); d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1170 t.j.) (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ ); e) wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2019 r., poz. 369 tj.) (o treści zgodnej z załącznikiem nr 7do 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 o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób; 2) kopia licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 3) kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy lub 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 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (o treści zgodnej z załącznikiem nr 8); 5) wykaz narzędzi
(autobusów) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (o treści zgodnej z
załącznikiem nr 9);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) dokument
potwierdzający wniesienie wadium, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców,
w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art.
23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (lidera konsorcjum) wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) zmiana wynagrodzenia za przedmiot
zamówienia w przypadku, gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące warunki w zakresie wysokości
stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia; b) zmiana danych wykonawcy, bez zmian
samego Wykonawcy; c) znacząca zmiana przebiegu linii komunikacyjnych, liczby uczniów i rozkładu
jazdy, d) zmiana terminu wykonania umowy, jeśli dochowanie określonego w umowie terminu jest
niemożliwe z uwagi na okoliczności niezależne od stron, lub których strony przy zachowaniu należytej

staranności nie były w stanie uniknąć i przewidzieć. Zmiana umowy następuje za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-08, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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