IP.271.1.9.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą" lub „Pzp’

na „Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym
2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku”

ZATWIERDZAM
Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Grodziec, 17.07.2018 r.

Definicje:
Ilekroć w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyto określenia:
1. Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego,
2. Zamawiający – należy przez to rozumieć gminę Grodziec,
3. Specyfikacja lub „SIWZ” - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia,
4. Ustawa lub Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
5. Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie Zamówienia,
6. Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony
w SIWZ,
I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa zamawiającego:
Gmina Grodziec
Reprezentowana przez Wójta Gminy Grodziec Annę Andrzejewską
Adres zamawiającego:
ul. Główna 17
Kod Miejscowość:
62- 580 Grodziec
REGON:
311019088
NIP:
665 27 67 564
Telefon: 63 248 55 00
Faks:
63 248 55 00 wew. 22
Adres strony internetowej: www.bip.grodziec.pl
Adres poczty elektronicznej: przetargi@grodziec.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - 07:30 do 17:00; wtorek – piątek – 07:30 do 15:30.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy:
IP.271.1.9.2018. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie sprawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu
„Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019
w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku”
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec
w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku na podstawie
biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy dla uczniów następujących placówek
oświatowych Gminy Grodziec: Szkoły Podstawowej w Grodźcu - pl. Ks. Abpa Bronisława
Dąbrowskiego 4, 62-580 Grodziec; Szkoły Podstawowej w Królikowie- Królików 82, 62-580
Grodziec; Przedszkola Samorządowego w Grodźcu – pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego 4,
62-580 Grodziec.
2) Zakres zamówienia:
a) ilość uczniów dziennie – 187,
b) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej (4 miesiące) - 27 456 km,
1.
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c) dni dowozów w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku
– 78 dni.
3) Usługa objęta przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się będzie w ramach regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.).
4) Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji
regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu
i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.
5) Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały
uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do danej szkoły - najpóźniej do godz. 7:50
oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących
w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności
(liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów.
6) Przystanek musi być zlokalizowany zgodnie z przepisami w tym zakresie w sposób zapewniający
bezpieczeństwo podróżnych i innych użytkowników drogi publicznej.
7) Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych
liniach.
9) Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 2002 r. ze zm.) i ustawę z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.).
10) W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym
z Zamawiającym.
11) Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej
w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.
12) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów,
zapewniającą dowóz wszystkich uczniów każdego dnia zajęć szkolnych, (z wyjątkiem okresów
wolnych od zajęć szkolnych), o stanie technicznym zgodnym z przepisami ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.).
13) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka
transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego
zobowiązany jest posiadać autobus rezerwowy.
14) Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmian w trakcie trwania roku szkolnego wynikających z harmonogramu zajęć
szkolnych, istnieje możliwość zmiany długości tras oraz zmiany liczby przystanków.
15) Wykonawca w ramach usługi zapewnia opiekę uczniom. Wykonawca będzie sprawował opiekę
nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej (kierowca nie może pełnić
funkcji opiekuna). Do obowiązków opiekuna należy w szczególności: a) sprawowanie opieki nad
uczniami w trakcie wsiadania do autobusu, b) sprawowanie opieki nad uczniami
w trakcie jazdy, c) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z autobusu, jak
i przy przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi
odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili
przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu na
przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz
powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich
rodzice/ prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod
drzwi wejściowe szkoły/przedszkola i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora
szkoły/przedszkola nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun szkolnego autobusu
odbiera uczniów spod drzwi szkoły/przedszkola i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie
z ustalonym porządkiem. Ilość opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych
kursów w taki sposób, aby w każdym wykonywanym kursie (autobusie) był opiekun. Kierowca
autobusu nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca
i opiekun. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących dla uczniów na
określonej trasie.
16) Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas
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przewozów i pozostających w związku z przewozem.
17) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań
przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie
w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego.
W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany
harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
18) Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych
biletów miesięcznych, tj. cena 1 biletu miesięcznego oraz rzeczywista ilość uczniów, dla których
zostały zakupione bilety w oparciu o listę uczniów przedłożoną przez Dyrektorów
poszczególnych szkół.
19) Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych osób bilety miesięczne szkolne zgodnie z art.
5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 295).
20) Dla osób nieuprawnionych do ulgi, o której mowa w pkt 19, Wykonawca wystawi bilet
miesięczny (bez ulgi).
21) Nadzór nad prawidłowością realizacji zamówienia sprawować będą dyrektorzy szkół, do których
dowożeni będą uczniowie.
22) Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz we wszystkich dokumentach
stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać
z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”.
3.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60130000-8 - usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.
W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na kierowaniu
autobusami.
b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o którym mowa w lit. a), uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz
sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały we Wzorze Umowy [załącznik nr 5 do
SIWZ - § 9].

4.

5.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

6.

Informacja o możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

7.

Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8.

W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

9.

Zamówienie nie jest realizowane w ramach umowy ramowej.

IV. Termin wykonania zamówienia
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Przedmiot zamówienia należy zrealizować w roku szkolnym 2018/2019 w dniach nauki szkolnej od
03 września do 31 grudnia 2018 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż, posiada aktualną
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca:
- wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do realizacji zamówienia w postaci
dysponowania taborem autobusowym odpowiednim do wykonania usługi, tj. minimum
4 autobusami, w tym co najmniej 1 z 45 miejscami (w tym 1 autobus zastępczy), które
spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zasad ich niezbędnego
wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2022 ze zm.)
- wykaże dysponowanie osobami do realizacji zamówienia w ilości: co najmniej 4 osób, które
posiadają uprawnienia do prowadzenia autobusów oraz spełniają wymagania określone
w przepisach Prawo o ruchu drogowym oraz 3 osób, które będą pełniły funkcje opiekunów
wraz z informacją o podstawie do ich dysponowania.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
24 ust. 5 pkt ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
2. W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w punkcie V.1.1) zostaną uznane przez
Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).
1. Oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć do upływu terminu składania ofert:
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1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ;
Wymagana forma – oryginał

2) Wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
SIWZ;
b) nie podlega wykluczeniu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
Wymagana forma – oryginał
Uwaga:
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa ppkt 2);

3) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. VII SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innego podmiotu
Wymagana forma – oryginał

4) Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy,
w szczególności:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny
dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego
do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika;
Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” albo wskazanie
wraz ze złożeniem oferty, dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem
internetowym.

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia
oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentu, należy załączyć pełnomocnictwo określające
jego zakres;
Wymagana forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia powyższego dokumentu poświadczona przez notariusza.

b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy);
Wymagana forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia powyższego dokumentu poświadczona przez
notariusza.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.grodziec.pl wraz z informacją z otwarcia ofert.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień
złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
1) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, tj. aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
2) potencjał techniczny w zakresie niezbędnym do wykazu spełnienia warunku opisanego w rozdz.
V pkt 1 ppkt 1) lit. c) SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
w wykazie należy podać również rodzaj i model autobusu, liczbę miejsc siedzących i stojących,
rok produkcji oraz informację na temat ważności badań technicznych;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie
niezbędnym do wykazu spełnienia warunku opisanego w rozdz. V pkt 1 ppkt 1) lit. c) SIWZ wraz
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z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wykonawca przedkłada ww. wykazy przygotowane na podstawie wzorów przekazanych przez
Zamawiającego wraz z wezwaniem do ich złożenia.
4. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
VII. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a
ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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
wymaga, aby z treści ww. zobowiązania wynikało w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 2) niniejszej SIWZ (Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ).
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu nie
potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
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1)
2)

VIII.

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1.
Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. V pkt 1
ppkt 1) SIWZ;
2) oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa
w SIWZ w rozdz. VI pkt 2 składa każdy z Wykonawców;
4) zobowiązani są złożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, o których mowa
w rozdz. VI pkt 3 SIWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
IX. Podwykonawstwo
1.
2.
3.
4.

5.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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, iż
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.

X. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz osoby uprawnione do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu:
63 248 55 00 wew. 22 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
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2.

3.
4.

5.

skrzynki mailowej: przetargi@grodziec.pl - z powołaniem się w tytule maila na znak sprawy
zamieszczony na stronie tytułowej niniejszej SIWZ.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu, skrzynki mailowej - każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią
pisma.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Karolina Szynkiewicz – tel. 63 248 55 00 w. 43, w zakresie przedmiotu zamówienia,
Aneta Roszak – tel. 63 248 55 00 w. 25, w zakresie procedury przetargowej.

XI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej:
www.bip.grodziec.pl
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 1.
4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Gmina Grodziec
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
Faks: 63 248 55 00 wew. 22
Adres poczty elektronicznej: przetargi@grodziec.pl
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
www.bip.grodziec.pl
7. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a także niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej: www.bip.grodziec.pl
XII. Wymagania dotyczące wadium
1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII.
1.
2.
3.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV.

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wymogi formalne:
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
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2) oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ;
3) wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 1 SIWZ;
4) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych
przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym
przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ; w przypadku, gdy informacje
wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią
rubrykę formularza.
5) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod rygorem
nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego
usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski;
6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać
imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera
imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla),
z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
7) oferta, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
w sposób wskazany w ppkt 6;
8) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę;
9) 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 (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”
składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp należy złożyć w oryginale;
10) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej w ppkt 9), należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem;
11) 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;
12) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej;
13) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
14) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien - nie później
niż w terminie składania ofert – zastrzec w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie,
odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki
sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość
numeracji stron);
15) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp;
16) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączone dokumenty i oświadczenia winny być kolejno
ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno
ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty.
17) Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego na formularzu ofertowym, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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18) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
2. Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres
podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy
oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym
2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku”.
Nie otwierać 25.07.2018 r. godz. 10:30.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy składać do dnia: 25.07.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Grodziec (Sekretariat)
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Oferty zostaną otwarte dnia: 25.07.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
Pokój nr 8 (gabinet wójta)
Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
z sesji otwarcia ofert dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, czasu podstawienia autobusu zastępczego i warunków
płatności zawartych w ofertach.
2.
3.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny
1.

2.

Wykonawca oblicza cenę oferty dla całego zakresu zamówienia (od 03 września do
31 grudnia 2018 roku)
przy wykorzystaniu kosztów miesięcznego dowozu uczniów
z danych miejscowości do placówek oświatowych i z powrotem na podstawie sprzedanych biletów
miesięcznych.
Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie elementy niezbędne do realizacji
zamówienia (koszt opieki nad uczniami, dojazd do miejsca wykonania usługi, ubezpieczenie, itp.).
Wykonawca/Przewoźnik musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
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3.

4.
5.

6.

zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków
wykonania zamówienia.
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.
Na cenę ofertową składa się cena jednego biletu miesięcznego ucznia przemnożona przez liczbę
uczniów i przemnożona przez 4 miesiące.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą miesięcznie w PLN.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż
PLN.

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:

1)
Cena oferty brutto (C)
2)
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii podany w minutach (Z)
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Lp.
1.

Opis kryteriów oceny
Cena oferty brutto

2.

C

60 %

Liczba
punktów
60

Z

40 %

40

100 %

100

Symbol

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie
awarii podany w minutach

Razem

Waga (%)

1) Kryterium: Cena oferty brutto(C)
Ocena oferty w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady:
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty –
60 punktów.
Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę na
Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług
(VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma
maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.
Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do obliczania
punktowego.
C=

najniższa cena brutto

x 60 pkt = liczba punktów C

cena brutto oferty ocenianej

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium: cena - będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2) Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii podany w minutach (Z)
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Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów za zaoferowany czas podstawienia pojazdu
zastępczego:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
Liczba przyznanych punktów
76 minut i powyżej
(jednak nie więcej niż 90 minut)
0
2
do 75 minut (od 61 do 75 minut)
10
3
do 60 minut (od 46 do 60 minut)
20
4
do 45 minut (od 31 do 45 minut)
30
5
do 30 minut
40
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w ramach tego kryterium –
40 punktów.
Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji/oświadczenia zamieszczonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty.
W przypadku nie wpisania w formularzu ofertowym czasu podstawienia pojazdu zastępczego
Zamawiający przyzna „0” punktów.
Lp.
1

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie
obliczona wg poniższego wzoru:

3.

4.

5.
6.

7.

Sp = C+Z
gdzie :
Sp – suma punktów przyznana wykonawcy we wszystkich kryteriach oceny ofert
C - ilość punktów przyznana w kryterium: Cena (C)
Z – ilość punktów przyznana w kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
podany w minutach (Z)
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie można dokonać wyboru,
o którym mowa w punkcie 4, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów
w kryterium ceny, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów
do złożenia ofert dodatkowych.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).

XVIII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1.
2.
3.

O wyniku postępowania zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców uczestniczących
w postępowaniu.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego objętego niniejszą SIWZ
w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
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XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. Istotne dla stron postanowienia, warunki umowy
1. Istotne postanowienia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarte są we wzorze
umowy Załączniku Nr 5 do SIWZ.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
XXI. Środki ochrony prawnej
Zgodnie z regulacją Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej papierowej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia
Prezesowi Izby.
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12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi
się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.
.
XXII. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”,
informuję, że:
1.1 administratorem danych osobowych jest Gmina Grodziec z siedzibą w Grodźcu przy
ul. Głównej 17, 62-580 Grodziec, tel. +48 63 248 55 00, e-mail: ug@grodziec.pl;
1.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Grodziec jest Pan Jarosław
Orkowski, tel. 63 2485500 w. 41, e-mail: ug@grodziec.pl;
1.3 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów do szkół i przedszkola
na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia
2018 roku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4 odbiorcami 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 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
1.5 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;
1.6 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego 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;
1.7 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8 osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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, w przypadku
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9 osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− 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.
2. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu składa stosowne oświadczenie
zawarte w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
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XXIII. Załącznik do SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.

Specyfikacja przewozów uczniów do szkół (załącznik nr 1);
Formularz ofertowy (załącznik nr 2);
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3);
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenia
zamówienia (załącznik nr 4);
Wzór umowy (załącznik nr 5);

16

