Ogłoszenie nr 629343-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu: „ŚWIADCZENIE USŁUGI
PRZEWOZU DZIECI I UCZNIÓW DO SZKÓŁ W FORMIE SPRZEDAŻY BILETÓW
MIESIĘCZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W ROKU 2020 I 2021”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, krajowy numer
identyfikacyjny 34125469900000, ul. Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108/109 , 87-162 Lubicz,
woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 884 808 953, e-mail oswiata@lubicz.pl, faks 56 674 24 41.
Adres strony internetowej (URL): https://www.lubicz.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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)
Tak
https://www.bip.lubicz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bip.lubicz.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:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie - Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego własnoręcznie lub wysłać za pomocą poczty lub
kuriera
Adres:
LUBICZ GÓRNY, 87-162 LUBICZ, UL. PIASKOWA 23
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: „ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU DZIECI I
UCZNIÓW DO SZKÓŁ W FORMIE SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH WRAZ Z
ZAPEWNIENIEM OPIEKI W ROKU 2020 I 2021”
Numer referencyjny: ZEASiP.363.3.2019
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. Przedmiotem
zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów i dzieci do szkół w formie sprzedaży biletów
miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki na terenie Gminy Lubicz w roku 2020 i 2021 oraz na przewozach
okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych,
artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy
Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko – pomorskiego oraz innych województw. Dowóz do
szkół będzie realizowany na trzech trasach: a) do SP w Złotorii- dla około 252 uczniów, średnio dziennie 194
km, b) do SP w Lubiczu Górnym i SP w Lubiczu Dolnym - dla około 207 uczniów, średnio dziennie 209 km, c)
do SP w Grębocinie z uwzględnieniem dowozu do SP w Gronowie i SP w Młyńcu Pierwszym dla około 131
uczniów ogółem, średnio dziennie 170 km. 2. Przewidywany średni dzienny przebieg - około 573 km. 3.
Szacowana roczna ilość kilometrów dla przewozów okazjonalnych w szczególności na konkursy, uroczystości i
zawody sportowe - około 20 000 km rocznie - 40 000 km w ciągu trwania całego zamówienia. 4. Wykonawca
będzie zobowiązany wykonywać przewozy na 3 trasach wymienionych powyżej, na zajęcia lekcyjne i
pozalekcyjne w dniach uczęszczania dzieci do szkół zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
Zamawiającego, a także w zależności od potrzeb przewozy okazjonalne - dowóz uczniów na zawody sportowe,
konkursy - zlecone przez Zamawiającego, które mogą się odbywać w godzinach przewozów uczniów do szkół,
w godzinach popołudniowych oraz w soboty i w niedziele. Trasa nr 1: początek: około godz. 6:40 Złotoria,
Nowa Wieś, Nowa Wieś zabudowanie, Smolnik, Obory, Kopanino, Złotoria sklep, szkoła; około godz. 7:30
szkoła, Silno zatoczka, Grabowiec, szkoła; około godz. 7:45 szkoła, Silno zatoczka, Grabowiec kościół,
Grabowiec, szkoła; Przerwa w ciągu dnia około 4 godzin dziennie, odwozy na tych samych trasach od 12:30 ,
ostatni odjazd ze szkoły około godz. 15:30, powrót do Złotorii około godz. 16:00. Trasa nr 2: początek około
godz. 6:30: Jedwabno, Lubicz Dolny przy Krzyżu, Lubicz Dolny szkoła, Lubicz Górny szkoła; około godz. 7:05
Mierzynek, Józefowo, Szembekowo, Józefowo, Młyniec Drugi przy figurce, Młyniec Drugi przy sklepie,
Młyniec Pierwszy - szkoła, Krobia Dolina Drwęcy, Lubicz Górny szkoła; około godz. 7:30 szkoła Lubicz Górny,
Mierzynek Strusie, Mierzynek, Krobia Novar, Krobia Osiedlowa, Krobia przy sklepie, Lubicz Górny szkoła;
8:05 -Mierzynek, Józefowo, Szembekowo, Józefowo, Młyniec Drugi przy figurce, Młyniec Drugi przy sklepie,
Krobia Dolina Drwęcy, Lubicz Górny szkoła; 8:30 – kurs taki sam jak o 7:30; około godz. 9:05 Lubicz Górny
szkoła, Mierzynek OSP, Mierzynek Strusie, Mierzynek, Józefowo, Szembekowo, Młyniec Drugi przy figurce,
Młyniec Drugi, Młyniec Drugi przy sklepie, Krobia Dolina Drwęcy, Krobia Bartorex, Krobia Novar, Krobia
Osiedlowa, Krobia przy sklepie, Lubicz Górny szkoła; ten sam kurs od godz. 9:05 do 9:40; około godz. 10:00
Lubicz Górny szkoła, Jedwabno, Lubicz Dolny przy Krzyżu, Lubicz Dolny szkoła, Lubicz Górny szkoła.
Przerwa w ciągu dnia około 1,5 godziny dziennie, odwozy na tych samych trasach od 12:10,ostatni odjazd ze
szkoły 16:10 do Jedwabna. Trasa nr 3: początek około 6:30 Rogówko, Gronowo, Brzeźno, Brzezinko, Młyniec
Pierwszy, Młyniec Drugi, Rogówko, Rogowo, Grębocin szkoła; około 7:15 Rogowo, Rogówko, Grębocin
szkoła; około 9:30 Brzezinko, Brzeźno, Gronówko, Gronowo; Dowozy jak wyżej do szkoły do około 10:30 przerwa w ciągu dnia około 2 godziny, odwozy na tych samych trasach od 12:15, ostatni odjazd ze szkoły 16:15
przez Rogowo, Rogówko, Młyniec, Gronowo do około godz.17:00 Uwaga - kolejność tras i godziny podano na
przykładzie dowozu w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2019/2020 od września do grudnia. W
roku 2020 i 2021 możliwe są zmiany wynikające z planu zajęć oraz zmiany ilości uczniów w poszczególnych
miejscowościach. 5. Do realizacji ww. przewozów Wykonawca winien dysponować co najmniej 5 pojazdami: 3
autobusami o minimalnej liczbie miejsc siedzących dla 50 uczniów lub więcej w każdym, 1 autobusem
dodatkowym o minimalnej liczbie 34 miejsca oraz innym pojazdem, np. busem, o minimalnej liczbie 12 miejsc,
odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6.
Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych, zatrudnionych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.. 7. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji
koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom
przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w
prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. 9.
Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz
następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy minimum na 200 000,00
zł (dwieście tysięcy zł). 10. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu, przy czym może to być własny środek
transportu, środek wynajęty lub zakontraktowany w postaci umowy z podwykonawcą. 11. W przypadku
przewozów okazjonalnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni środek transportu, przy czym
może to być własny środek transportu, środek wynajęty lub zakontraktowany w postaci umowy z
podwykonawcą. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie liczby przewożonych
uczniów, ilości kilometrów, kolejności tras, przystanków oraz godzin odwożenia i dowożenia z uwagi na zmiany
planów zajęć uczniów oraz ilości uczniów w poszczególnych miejscowościach. 13. Zamawiający zgodnie z

zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji uwagi na możliwość zmian
określonych w pkt. 12. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje 200 000 km w dwóch latach budżetowych,
zakres maksymalny zostanie zwiększony o nie więcej niż 30% liczby km zakresu podstawowego, czyli ogółem
maksymalnie może wynieść 260 000 km. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na
poczet wykonania zamówienia. 15. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących
czynności kierowcy oraz opieki związanej z usługami w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
„ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU DZIECI I UCZNIÓW DO SZKÓŁ W FORMIE SPRZEDAŻY
BILETÓW MIESIĘCZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W ROKU 2020 I 2021” 16. Podstawą
obliczenia wartości zamówienia będzie cena jednostkowa biletu miesięcznego pomnożona przez ilość miesięcy
świadczenia usługi oraz liczby przewożonych uczniów. 17. Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną
zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi 590. 18. Pojazdy służące do przewozu uczniów
muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób,
muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 19. Cena biletu
miesięcznego w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem zapisów istotnych
postanowień umowy. 20. Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 21. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie
regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym na ww. liniach komunikacyjnych. 22. Przewozy
będą się odbywały w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich. 23. Zamawiający
będzie składał u Wykonawcy comiesięczne imienne zamówienia na bilety miesięczne.
II.5) Główny kod CPV: 60140000-1
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: 2020-01-07 lub zakończenia: 2021-12-23
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-07
2021-12-23

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: a) uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. 2019 poz. 2140).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) co najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem były usługi przewozu
uczniów do szkół, o wartości łącznie nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych
00/100). b) do realizacji ww. przewozów Wykonawca winien dysponować co najmniej 5 pojazdami: 3

autobusami o minimalnej liczbie miejsc siedzących dla 50 uczniów lub więcej w każdym, 1 autobusem
dodatkowym o minimalnej liczbie 34 miejsca oraz innym pojazdem, np. busem, o minimalnej liczbie 12 miejsc,
odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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: Tak
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:
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:
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2
PZP w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie: a) Potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. 2019 poz.
2140). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną. Aktualny na dzień złożenia wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz z
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu najważniejszych
usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać usługi potwierdzające
spełnianie warunku określonego w rozdziale 5 ust. 5.2. pkt 3 ppkt a SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy
usługi zostały wykonane należycie są: a) Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz
którego usługi były wykonywane; b) Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt a). Jeśli Wykonawca
składa inne dokumenty, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których
mowa w pkt. a). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Aktualny na dzień
złożenia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. W przypadku, gdy o
zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. dokument składa każdy z Wykonawców. W
przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP
składa ww. dokument w zakresie tych podmiotów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24. Ust. 5 pkt 1 PZP. W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych
baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W celu wskazania odpowiednich
dokumentów Wykonawca załącza do oferty wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. W
przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww.
rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
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)
Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą. - oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie
Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę
zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak
powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ).

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
8.1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 zł 8.2.
Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. 8.3. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert. 8.4. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP. 8.5.
Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenie innych instytucji winny
zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 8.6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek
bankowy Zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Grębocinie nr 37 9491 0003 0010 0015 7733 0007 z
podaniem tytułu „WADIUM: Postępowanie nr ZEASiP.363.3.2019” 8.7. Wadium w formie pieniężnej (przelew)
musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień,
godzina, minuta składania ofert). 8.8. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy
dołączyć do oferty. 8.9. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu

(poręczenia lub gwarancji) powinien zostać dołączony do oferty w osobnej kopercie. 8.10. W przypadku
wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 8.9., Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia
lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia / gwarancji
zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr ZEASiP.363.3.2019 na rzecz Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania
ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego
poręczenie \ gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w
przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 8.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub
wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.
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 całkowita oferty
60,00
Cena za 1 km brutto na przewozach okazjonalnych
30,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii 10,00

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. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.
Umowa może zostać zmieniona w przypadku: a) zmiany przepisów prawa; b) zmiany danych adresowych
Zamawiającego lub Wykonawcy; c) w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego; d) w
przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania
przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: 3. Zamawiający dopuszcza zmianę
terminu realizacji zamówienia przy wystąpieniu istotnych okoliczności po stronie Zamawiającego, 4.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia z winy Wykonawcy. 5. Wszelkie zmiany do
umowy wymagają zgody obydwu stron.
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: 2019-12-09, godzina: 10:00,
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
> 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:

