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1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843., - dalej „PZP”)
oraz aktów wykonawczych do PZP.
1.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
1.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU DZIECI
I UCZNIÓW DO SZKÓŁ W FORMIE SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM
OPIEKI W ROKU 2020 I 2021”
2.2. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, dalej SIWZ.
2.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 60.14.00.00-1 nieregularny transport osób
2.4. Wymagania związane z realizacją zamówienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
2.4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub
jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, czyli osób które kierują pojazdami przewożącymi uczniów
do placówek oświatowych. Wymóg nie dotyczy innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że
czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495.)
2.4.2. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 8 Istotnych Postanowień Umowy
– stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ.
3. INFORMACJE DODATKOWE
3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP.
3.9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do Wykonawców, o których
mowa w art. 22 ust. 2 PZP.
3.10.
Podwykonawcy:
3.10.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części
zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Brak
w ofercie informacji o części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jest
rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
3.10.2. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.
3.10.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.10.4. Zamawiający nie dopuszcza zawierania przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.
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3.10.5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
3.10.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku,
gdy Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub gdy zachodzą podstawy do wykluczenia
podwykonawcy i nie zostanie on zastąpiony innym podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
3.10.7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia na usługi, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
PZP, następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
3.10.8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
3.10.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
4.1. Termin rozpoczęcia usługi: od dnia 07 stycznia 2020 r.
4.2. Termin zakończenia usługi: do dnia 23 grudnia 2021 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 z zastrzeżeniem
art. 24 ust. 7-10 PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, iż posiada:
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).
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy
zobowiązany jest wykazać, iż: Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
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.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
5.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP.
5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą uczestniczyć w realizacji
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.7. Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
5.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden
z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust. 5.2 .
5.9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie
dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4
PZP)
5.10.
Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
6. WYKAZ DOKUMENÓW I OŚWIADCZEŃ, WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OD WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA – ZAŁĄCZANE DO OFERTY PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
6.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą składają, oświadczenie aktualne na dzień składania ofert –
wg treści określonej w załączniku nr 1 SIWZ.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenie składa
każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. Oświadczenie potwierdza również brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 PZP.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w celu
potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, składa oświadczenie dotyczące tych
podmiotów.
Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, składał w stosunku do nich oświadczenie, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
6.2. Zgodnie z art. 22a PZP Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. W takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Z zobowiązania lub dokumentów, powinny wynikać w szczególności następujące informacje:
a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia
c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługę, których wskazane zdolności dotyczą;
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6.2.1.

6.2.2.

Poza zobowiązaniem, Wykonawca może przedłożyć inne dokumenty, potwierdzające, że Wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności zawierające elementy, o których mowa powyżej.
Wykonawca, który polega na sytuacji 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.

SKŁADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ
6.3. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przekaże
Wykonawcom oraz zamieści na stronie www.bip.lubicz.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne) wzór stosownego
oświadczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy
z Wykonawców we własnym imieniu.
W sytuacji, gdy ofertę złoży jeden Wykonawca, Wykonawca ten zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia.
SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO
6.4. 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:
b) 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).
6.4.1. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
6.4.2. 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.
6.4.3. 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.
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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.
Uwaga:
Oświadczenie wymienione w ust. 6.1. i 6.3., wykaz wymieniony w ust. 6.4. pkt 6.4.2. oraz zobowiązanie,
o którym mowa w ust. 6.2. należy złożyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione
w Rozdziale 6 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczy.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, wtedy
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
6.5. Mając na względzie przepis art. 26 ust. 6 PZP, w związku z § 10 Rozporządzenia 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. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) [z zastrzeżeniem Rozdziału 10 ust. 10.11 SIWZ]:
6.5.1. 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.
6.5.2. 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.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze
zm.) osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123,
730 ze zm.) z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
7.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń wymienionych
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26
ust. 3 PZP), dla których wymagana jest forma pisemna.
7.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
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7.4. Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
7.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7.7. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w PZP lub w SIWZ, wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz
informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane:
7.7.1. Pisemnie na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu,
ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz lub
7.7.2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@lubicz.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt
ich otrzymania.
7.8. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na powyższe formy kontaktu
z Zamawiającym. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.9. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz
zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
7.10.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 7.8. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 7.8.
7.11.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Każda
wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji.
7.12.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
7.13.
O poprawionych w tekście oferty omyłkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
7.14.
Postępowanie oznaczone jest znakiem ZEASiP.316.3.2019 Wykonawcy winni we wszystkich
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
7.14.1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego, upoważniona jest
Małgorzata Łęc-Sienkiewicz
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 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
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8.11.

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 Ekonomiczno-Administracyjnego 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.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.2.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż
jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP w związku z art.
82 ust. 1 PZP.
10.3.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.4.
Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane,
złączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
10.5.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania,, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką biurową i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
10.6.
Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty.
10.7.
Oferta i doświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy,
albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
10.8.
Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w
postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika
z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę / osoby uprawnione zgodnie
z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do oferty.
10.9.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.
10.10.
Zapis ust. 10.8. i 10.9. stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
10.11.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W
przypadku, o którym mowa w §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, iż może zażądać od Wykonawców przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
10.12.
Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny
być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty.
10.13.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób
wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej
kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty
oświadczenie o treści „informacje zawarte na stronach od nr …. do nr ….., stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
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10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
w

Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty
załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia
podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia.
W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako
tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn
faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia.
W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako
tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn
faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia,
Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez
obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony
będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku
z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów
lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa powoduje
ich odtajnienie.
Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności
– art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca w trakcie postępowania będzie składał
dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w celu skuteczności ich zastrzeżenia
musi wraz z ich złożeniem jednoznacznie wskazać, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i jednocześnie wykazać, iż dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oświadczenia wymienione w niniejszym SIWZ.
Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy Ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.
Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana

taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
10.18.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być
złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
10.19.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 6.2., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
10.20.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzoru formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawca nie powinien
dokonywać żadnych istotnych zmian (merytorycznych) we wzorze druku formularza ofertowego,
opracowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca umieszczenie niniejszego załącznika na
początku składanej oferty.
Niezastosowanie wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ nie spowoduje odrzucenia oferty,
jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte
we wzorze oferty.
10.21.
Oferta musi ponadto zawierać:
10.21.1. Oświadczenia i dokumenty zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozdziale 6 SIWZ,
10.21.2. Dokument o którym mowa w ust. 10.8. niniejszego rozdziału SIWZ (jeżeli dotyczy),
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10.21.3. Informację o podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 3, ust. 3.10. SIWZ (jeżeli dotyczy),
10.21.4. Ofertę należy złożyć w zaklejonej nienaruszonej kopercie w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
i Przedszkoli w Lubiczu, ul. Piaskowa 23, p.108,109, 87-162 Lubicz
10.22.
Koperta z ofertą powinna być oznakowana w poniższy sposób:
a) Opis zawartości koperty: „Oferta na: „ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU DZIECI I UCZNIÓW
DO SZKÓŁ W FORMIE SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
W ROKU 2020 I 2021” - numer postępowania ZEASiP.363.3.2019”
b) Adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, ul. Piaskowa 23,
p.108/109 87-162 Lubicz
c) Nadawca: Nazwa, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się pieczęć);
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia koperty.
10.23.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 PZP Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem
składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
10.24.
Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem
„ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu
Wykonawcy (dopuszcza się pieczęć)
10.25.
Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca
nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
d) Miejsce składania ofert – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ,
ul. Piaskowa 23, p.108/109 87-162 Lubicz
Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji
przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona
po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.
11.1.
Termin składania ofert – do 9 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.
11.2.
Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego.
11.3.
Termin otwarcia ofert – 9 grudnia 2019 r. o godz. 10:30.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
12.1.
Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto całości przedmiotu zamówienia. Cenę oferty
należy obliczyć jako iloczyn wskazanej w SIWZ liczby uczniów, ceny jednostkowego biletu
miesięcznego i liczby miesięcy wykonywania usługi.
12.2.
Cena brutto oferty dla przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla
wykonania przedmiotu zamówienia.
12.3.
Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny
były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrąglania, tj.
a) Ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół,
b) Ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
13.1.
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje
następujące kryteria oceny ofert:
1 - Cena całkowita oferty (C) – WAGA 60 %
2 - Cena za 1 km 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 (D)– WAGA 30 %
3 – Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (Z) – WAGA 10 %
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13.2.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
1 – Kryterium „Cena całkowita oferty”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny wykonania
zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = Cmin / Cbad x 100pkt x 60 %
Gdzie:
C = liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena całkowita oferty
Cmin = najniższa cena całkowita spośród badanych ofert,
Cbad = cena całkowita oferty badanej
2 – Kryterium „Cena za 1 km brutto 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”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny za 1 km 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.
Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
D = Dmin / Dbad x 100pkt x 30 %
Gdzie:
D = liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena za 1 km

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

Dmin = najniższa cena całkowita spośród badanych ofert,
Dbad = cena całkowita oferty badanej
3 – Kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii” - (Z)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczącego wskazanego przez Wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (od
zaistnienia awarii pojazdu świadczącego przewóz - w minutach), wg poniższego zestawienia:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie
0 pkt
awarii powyżej 60 minut
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie
5 pkt
awarii od 31 minut do 60 minut włącznie
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie 10 pkt
awarii do 30 minut
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
13.3.

Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania
niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

P=C+D+Z
Gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena całkowita oferty”
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D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena za 1 km

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

Z - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie
awarii”

13.4.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 PZP,
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
14.2.
Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
14.3.
Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej.
14.4.
Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 PZP, z
uwzględnieniem zapisów art. 139 PZP.
14.5.
Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
przez Wykonawcę.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
16.2.
Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
16.3.
Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej.
16.4.
Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 PZP, z
uwzględnieniem zapisów art. 139 PZP.
16.5.
Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA
17.1.
Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
17.2.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
17.3.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
PZP.
17.4.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą
poczty elektronicznej.
18. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
18.1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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18.1.1.
18.1.2.
18.1.3.

18.1.4.
18.1.5.
18.1.6.

18.1.7.
18.1.8.
a)
b)
c)
d)
18.1.9.
a)
b)
c)
18.2.

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
i Przedszkoli w Lubiczu, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz;
inspektorem ochrony danych osobowych w ZEASiP.363.3.2019 jest Pan Marek Łochocki, kontakt:
m.lochocki@jumi2012.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU DZIECI
I UCZNIÓW DO SZKÓŁ W FORMIE SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM
OPIEKI W ROKU 2020 I 2021” – postępowanie numer ZEASiP.363.3.2019, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta
w formularzu oferty w Załączniku nr 3 do SIWZ.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI PZP. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera dział VI
PZP.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy art. 25a ust. 1
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy art. 26 ust. 6
Załącznik nr 3 – Formularz oferty (wzór)
Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo wzór
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług (wzór)
Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.).
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