
Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku

szkolnym 2020/2021 w okresie od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 573585-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec, krajowy numer identyfikacyjny 31101908800000, ul.

Główna 17 , 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2485500 w. 25, , e-mail

przetargi@grodziec.pl, , faks 63 307 70 05.

Adres strony internetowej (URL): www.grodziec.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.bip.grodziec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

www.bip. grodziec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę nalezy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Adres:

Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na

terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 01 września 2020 roku do 25

czerwca 2021 roku

Numer referencyjny: IP.271.1.7.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy

Grodziec w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 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. 1) Zakres zamówienia: a) ilość uczniów dziennie – 153, b) szacunkowa ilość

kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej (188 dni) - 67304 km, c) dni dowozów w roku

szkolnym 2020/2021 w okresie od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku – 188 dni. 2)
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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 2019 r., poz. 2140 ze zm). 3) 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. 4) 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. 5) Przystanek musi być zlokalizowany zgodnie z przepisami w tym zakresie

w sposób zapewniający bezpieczeństwo podróżnych i innych użytkowników drogi publicznej. 6)

Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. 7)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach.

8) Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w trakcie roku szkolnego 2020/2021

tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r., codziennie w dni nauki szkolnej, bez: ferii zimowych,

dni świątecznych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. 9) W okresie zawieszenia lub

ograniczenia działalności placówek oświatowych na terenie Gminy Grodziec, uniemożliwiających lub

ograniczających realizowanie w pełnym zakresie usług przewozu uczniów szkół i przedszkola z terenu

gminy Grodziec w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

na skutek występowania wirusa SARS-CoV-2, Zamawiający może dokonać zmiany umowy, o której

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych

poprzez: - czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, - zmianę sposobu wykonywania

usług objętych umową, - zmianę, w tym zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy i

odpowiadającą jej zmianę, w tym zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy lub zmianę sposobu

rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. 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 oraz zgodna z

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 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 2019 r., poz. 2140

ze zm.). 13) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego
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środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego

zobowiązany jest posiadać autobus rezerwowy. W przypadku niezapewnienia zastępczego środka

transportu w czasie powyżej 90 minut, usługa dowozu będzie traktowana jako niedowiezienie lub

nieodwiezienie uczniów. 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 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 i przedszkola. 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
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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) W przypadku gdy pomimo

wystawienia i zakupu biletów przez Zamawiającego usługi objęte umową nie będą wykonywane z

uwagi na zamknięcie placówek oświatowych spowodowane epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub

choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) Strony zgodnie postanawiają, że za okres, w którym

usługi nie będą faktycznie wykonywane wynagrodzenie określone w ust. 1 nie przysługuje. W razie

gdyby Zamawiający nabył bilety miesięczne na okres, w którym usługi nie mogą być świadczone z

powodu okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim, to wystawione bilety będą ważne i zostaną

wykorzystane w okresie, w którym świadczenie usług zostanie wznowione. W razie gdyby do

przerwania wykonywania usług z ww. powodów nastąpiło w trakcie miesiąca, to cena biletów za

okres, w którym usługi zostaną wznowione zostanie proporcjonalnie obniżona w stosunku do liczby

dni nieświadczenia usług w miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie ich wykonywania i za który to

okres Zamawiający zapłacił cenę zgodnie z ust. 1 powyżej. W razie braku możliwości rozliczenia

umowy w sposób określony w zdaniach poprzednich Strony ustalą inny sposób wykorzystania

zakupionych i faktycznie niewykorzystanych biletów przyjmując, że Wykonawcy należne jest

wynagrodzenia wyłącznie za okres faktycznego wykonywania usług. 22) W przypadku zamówienia

biletu miesięcznego: a) do 15 dnia danego miesiąca, w którym zamówienie jest realizowane – jego

cena wynosi 100% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym, za wyjątkiem miesiąca

lutego 2021 r., w związku z przewidywanymi feriami zimowymi trwającymi od 15 lutego 2021 r. do

28 lutego 2021 r. – wówczas cena biletu miesięcznego wyniesie 50 % wartości biletu określonego w

Formularzu Ofertowym. b) od 16 dnia do końca danego miesiąca, w którym zamówienie jest

realizowane – jego cena wynosi 50 % wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym. 23)

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku zmiany

liczby zapotrzebowanych biletów miesięcznych lub nie zamówienia żadnych biletów miesięcznych z

powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub

choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz zdalnego nauczania lub innych okoliczności

uniemożliwiających realizację zamówienia. 24) Nadzór nad prawidłowością realizacji zamówienia

sprawować będą dyrektorzy szkół i przedszkola, do których dowożeni będą uczniowie. 25) 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 26) z wyrazem „lub

równoważne” albo „nie gorsze niż”.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3e7f71...

7 z 17 12.08.2020, 16:07



Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2020-09-01  lub zakończenia: 2021-06-25

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż,

posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
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Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 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 2 z 45 miejscami, 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

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

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 z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do

SIWZ; Wymagana forma-oryginał 2) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. VII SIWZ, w

przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu; 3)Inne dokumenty

niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób

do reprezentowania Wykonawcy,w szczególności: - 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
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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. 4) 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-20, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO 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 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można

skontaktować się pisząc na adres administratora danych lub poczty elektronicznej: iod@comp-net.pl,

tel . (63) 2485500 ; 1.3 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do szkół i

przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 01 września 2020

roku do 25 czerwca 2021 roku”; 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 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
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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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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