
Gmina Herby: Dowóz uczniów z terenu Gminy Herby do szkół w roku szkolnym 2020/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

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

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

marginalizowanych

Nie

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

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 564242-N-2020 z dnia 2020-07-20 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 Herby, krajowy numer identyfikacyjny 15139843900000, ul.

Lubliniecka 33 , 42-284 Herby, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3574100 w. 17, , e-mail

urzherby@onet.poczta.pl, gmina@herby.pl, faks 34 3574105.

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

Adres profilu nabywcy: www.herby.pl

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.herby.bipgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

www.herby.bipgmina.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:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający

dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca lub

Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje, faksem, drogą

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Numery faksu oraz adres e-mail są wskazane w punkcie 1 niniejszej SIWZ. Tryb udzielania

wyjaśnień w sprawie treści SIWZ opisano w punkcie 21.Postępowanie o udzielenia zamówienia

prowadzone jest w języku polskim

Adres:

Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
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które nie są ogólnie dostępne

Nie

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

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Herby do

szkół w roku szkolnym 2020/2021

Numer referencyjny: IZ.271.8.2020.P

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:

Tak

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

do:

wszystkich części

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

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

wykonawcy:

4

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: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy

Herby do szkół w roku szkolnym 2020/2021” i obejmuje swoim zakresem dowóz uczniów na zajęcia

szkolne i odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania oraz na basen w okresie od dnia 01 września 2020
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r. do dnia 25 czerwca 2021 r. (dla części I, II, i III zamówienia) i w okresie od dnia 01 września 2020 r.

do dnia 31 sierpnia 2021 r. (dla części IV zamówienia), w obrębie następujących tras, stanowiących

przedmiot zamówienia, zamówienie podzielono na części. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: „Dowóz

uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie ul. Szkolna 2 w roku szkolnym 2020/2021”.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: ”Dowóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie na basen

do miejscowości Herby przy ul. Katowickiej 6 w roku szkolnym 2020/2021”. CZĘŚĆ III

ZAMÓWIENIA: „Dowóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynie na basen do

miejscowości Herby przy ul. Katowickiej 6 w roku szkolnym 2020/2021”. CZĘŚĆ IV

ZAMÓWIENIA: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz zapewnieniem opieki podczas

przejazdu w roku 2020/2021”

II.5) Główny kod CPV: 60172000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60130000-8

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
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data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-09-01 2021-08-31

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: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają aktualną

licencję do wykonywania transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia

06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 tj.) - dla każdej z części

zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – dla każdej z części

zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) W zakresie części I zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę,

której przedmiotem zamówienia był lub jest przewóz uczniów/osób (z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców) o wartości min. 35 000 zł. brutto Zastrzeżenie: W

przypadku usługi wykonywanej wymóg dotyczący wartości dotyczy tej części usługi, która już

została wykonana. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz wykonanych

usług zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. b) Wykonawca dysponuje odpowiednio

wykwalifikowanym personelem tzn. 2 kierowcami dysponującymi aktualnym prawem jazdy

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j.)
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Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób zgodnie z treścią załącznika nr

5 do SIWZ. c) Wykonawca posiada potencjał techniczny tj. dysponuje minimum 2

pojazdami/autobusami (plus pojazdem/autobusem zastępczym), spełniającym następujące

wymagania: - autobus/pojazd ma ważny przegląd techniczny pojazdu, opłaconą polisę OC i NW. -

minimalna ilość miejsc siedzących ma wynosić: 51 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w

oparciu o wykaz środków transportu zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. 2) W zakresie

części II i III zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem

zamówienia był lub jest przewóz uczniów/osób (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i odbiorców) o wartości min. 5 000 zł. brutto Zastrzeżenie: W przypadku usługi

wykonywanej wymóg dotyczący wartości dotyczy tej części usługi, która już została wykonana.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz wykonanych usług zgodnie z

treścią załącznika nr 4 do SIWZ. b) Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym

personelem tzn. 1 kierowcą dysponującym aktualnym prawem jazdy zgodnie z ustawą z dnia 6

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j.) Zamawiający uzna spełnienie tego

warunku w oparciu o wykaz osób zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. c) Wykonawca

posiada potencjał techniczny tj. dysponuje minimum 1 pojazdem/autobusem (plus

pojazdem/autobusem zastępczym), spełniającym następujące wymagania: - autobus/pojazd ma

ważny przegląd techniczny pojazdu, opłaconą polisę OC i NW. - minimalna ilość miejsc siedzących

ma wynosić: 32 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz środków transportu

zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. 3) W zakresie części IV zamówienia Warunek ten

zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co

najmniej jedną usługę, której przedmiotem zamówienia był lub jest przewóz w komunikacji

zamkniętej uczniów/osób niepełnosprawnych (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i odbiorców) o wartości min. 20 000 zł. brutto Zastrzeżenie: W przypadku usługi wykonywanej

wymóg dotyczący wartości dotyczy tej części usługi, która już została wykonana. Zamawiający

uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz wykonanych usług zgodnie z treścią załącznika nr

4 do SIWZ. b) Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tzn. 1

kierowcą dysponującym aktualnym prawem jazdy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o

transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j.) c) Wykonawca dysponuje odpowiednio

wykwalifikowanym personelem tzn. 1 opiekunem osób niepełnosprawnych posiadającym aktualne

szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opiekunem dzieci musi być
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osoba pełnoletnia, potrafiąca utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania

bezpieczeństwa w czasie przewozu z zastrzeżeniem, że kierowca nie może być jednocześnie

opiekunem Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób zgodnie z treścią

załącznika nr 5 do SIWZ. d) Wykonawca posiada potencjał techniczny tj. dysponuje minimum 1

pojazdem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc siedzących 7 plus

kierowca i opiekun spełniającym wymagania zgodnie z pkt. 3.8. ppkt. 5 SIWZ – Szczegółowe

informacje dotyczące realizacji zamówienia dla części IV. Zamawiający uzna spełnienie tego

warunku w oparciu o wykaz środków transportu zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.

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

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

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

Informacje dodatkowe: W zakresie części I zamówienia. Wykonawca dysponuje odpowiednio

wykwalifikowanym personelem tzn. 2 kierowcami dysponującymi aktualnym prawem jazdy

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j.)

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób zgodnie z treścią załącznika nr

5 do SIWZ. W zakresie części II i III zamówienia. Wykonawca dysponuje odpowiednio

wykwalifikowanym personelem tzn. 1 kierowcą dysponującym aktualnym prawem jazdy zgodnie z

ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j.) Zamawiający uzna

spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. W

zakresie części IV zamówienia. Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym

personelem tzn. 1 kierowcą dysponującym aktualnym prawem jazdy zgodnie z ustawą z dnia 6

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j.). Wykonawca dysponuje

odpowiednio wykwalifikowanym personelem tzn. 1 opiekunem osób niepełnosprawnych

posiadającym aktualne szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opiekunem dzieci musi być osoba pełnoletnia, potrafiąca utrzymać dobry kontakt z dziećmi

niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu z zastrzeżeniem, że kierowca nie

może być jednocześnie opiekunem. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz

osób zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.

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:
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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

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

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

13.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: 1) kopię aktualnej

licencji do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o

transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j.) 2) kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku

kopię innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia. 3) wykazu usług, których przedmiotem zamówienia jest lub był przewóz

uczniów/osób, osób niepełnosprawnych (stosownie dla wybranej części zamówienia) wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 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, z załączeniem
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dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (według załącznika nr 4 do

SIWZ). Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów, składa oświadczenie lub inne dokumenty. W przypadku usług nadal wykonywanych,

referencje lub inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert. 4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za: - kierowanie pojazdami, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania (wybranej części) zamówienia publicznego - opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania części IV

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.8 ppkt.1 SIWZ (według załącznika nr 5

do SIWZ), 5) wykazu środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z

wymaganiami określonymi w pkt. 3.7. ppkt. 2 dla części I, II i III zamówienia i w pkt. 3.8. ppkt. 5

dla części IV zamówienia (według załącznika nr 6 do SIWZ),

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)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

17.1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w

wysokości: Część I zamówienia 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Część II zamówienia

900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych). Część III zamówienia 200,00 zł (słownie: dwieście

złotych). Część IV zamówienia 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 17.2. Wadium może być
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wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 Ustawy. 17.3. Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Herby, Bank

Spółdzielczy Koszęcin nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Za skutecznie wniesione wadium w

pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku

Zamawiającego. 17.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym. 17.5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy

złożyć wraz z Ofertą. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania

wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy,

nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych

w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 17.6. Beneficjentem wniesionego wadium

będzie: Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby. 17.7. W przypadku wnoszenia wadium w

formie pieniądza przelewem, tytuł przelewu musi pozwalać Zamawiającemu na identyfikację

przedmiotowego postępowania (np. znak postępowania, nazwa postępowania, skrócona nazwa

postępowania). 17.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 13). 17.9. Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie

wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

17.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

17.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 17.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a

ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a5835f...

11 z 28 20.07.2020, 14:42



jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

Nie

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

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

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):
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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

dzienna cena ryczałtowa 60,00

rok produkcji proponowanych do wykonania zadania autokarów 20,00

postępowanie w sytuacjach awaryjnych, czas podstawienia taboru zastępczego 20,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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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: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-07-29, 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
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> 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 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego 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.U.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej

RODO, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Herby;  kontakt

z inspektorem ochrony danych osobowych : adres e-mail : inspektor@odocn.pl , tel. nr 602 762 036.

 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: „Dowóz uczniów z terenu

Gminy Herby do szkół w roku szkolnym 2020/2021” nr IZ.271.8.2020.P 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.2019.1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;

 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.
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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. *

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych

osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

„Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie ul. Szkolna 2 w

roku szkolnym 2020/2021”.

1) 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 w zakresie części I jest przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie,

taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły

do miejsca zamieszkania na wskazanych trasach: Trasa 1 i 2 : Lisów- Mochała– Hadra- Kierzki- Hadra-

Chwostek- Lisów. W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidziane są do wykonania 4 kursy: 2 kursy

poranne – dowóz oraz 2 kursy popołudniowe – odwóz. Pierwszy kurs poranny: Liczba pasażerów 34

uczniów + 1 opiekun. Drugi kurs poranny: Liczba pasażerów 50 uczniów + 1 opiekun. Pierwszy kurs

popołudniowy: Liczba pasażerów 34 uczniów + 1 opiekun. Drugi kurs popołudniowy: Liczba pasażerów

50 uczniów + 1 opiekun. Długość trasy: 18,50 km Trasa 3 : Lisów- Tanina- Łęg- Łebki- Stasiowe-

Braszczok- Tanina- Lisów W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidziane są do wykonania 2 kursy:

1 kurs poranny – dowóz oraz 1 kurs popołudniowy – odwóz. Kurs poranny: Liczba pasażerów 34

uczniów + 1 opiekun. Kurs popołudniowy: Liczba pasażerów 34 uczniów + 1 opiekun. Długość trasy nr

3: 19,00 km Ogółem ilość dni dowozu i odwozu w czasie realizacji zadania - trasa nr 1, 2, 3 : 188 dni.

Ilość dni dowozu i odwózu w roku 2020 – 80 Ilość dni dowozu i odwózu w roku 2021 – 108 Dowóz
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uczniów na trasach nr 1 i nr 2 może realizować jeden autobus. Odwóz uczniów na trasach 1 i 2 muszą

obsługiwać dwa autobusy. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmiany godziny odjazdu

jednego z autobusów. Części I zamówienia - dowóz, odwóz w zakresie tras 1, 2, 3 :

(18,50+18,50+19,0)*2=112,00 km (każdego dnia nauki szkolnej). Warunki realizacji zamówienia określa

załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowy plan organizacji dowozu uczniów z terenu Gminy Herby do szkół

w roku szkolnym 2020/2021.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-09-01

data zakończenia: 2021-06-25

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

dzienna cena ryczałtowa 60,00

rok produkcji proponowanych do wykonania zadania autokarów 20,00

postępowanie w sytuacjach awaryjnych, czas podstawienia taboru zastępczego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:3.7. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI I. (Wymagania szczegółowe dotyczące przewozu uczniów.) 1. Dowóz uczniów do szkoły

oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć odbywać się będzie w dni nauki szkolnej według rozkładu

zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie jazdy. W

dni wolne od zajęć dydaktycznych, typu rozpoczęcie i zakończenie roku, rekolekcje, Dzień Edukacji

Narodowej, egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasistów, rozkład jazdy będzie inny. Dodatkowo

dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, może wybrać inne dni wolne od

zajęć dydaktycznych. W te dni autobus nie kursuje. 2. Usługi przewozowe Wykonawca powinien

wykonywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej, spełniającymi

wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny a tym samym spełniać wszystkie kryteria i wymogi
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związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

drogowym (Dz.U.2019.2140 tj.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu

drogowym (Dz.U.2020.110 t.j) 3.Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią ilość miejsc

siedzących w pojeździe odpowiednim dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest

zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień

czasowych kursu. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pojazdem

rezerwowym. 4. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od

odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem

przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy. 5. Środek transportu, którym świadczona będzie usługa

musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone odrębnymi przepisami oraz

posiadać aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW i aktualne badania techniczne dopuszczające

pojazd do ruchu. 6. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług

przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek

typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana

działalnością wykonawcy. 7. Odbiór uczniów na wyznaczonych trasach będzie się odbywał na

istniejących przystankach autobusowych. Szczegółowa organizacja dowozu i odwozu dla wszystkich

uczniów stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 8. Każdy uczeń oraz opiekun muszą mieć

zapewnione miejsce siedzące. 9. Z przewozów korzystać będą uczniowie szkół ZSP w Lisowie i Olszynie

wraz z opiekunami. Opiekę uczniom w czasie przejazdu zapewnia Zamawiający. 10. Autobusy muszą być

dostosowane do przewozu uczniów, posiadać odpowiednią liczbę miejsc dostosowaną do wskazanej w

SIWZ szacunkowej liczby uczniów na każdej trasie, odpowiednio oznakowane (z przodu autobusów

należy umieścić tablicę koloru żółtego z czarnym napisem „Autobus szkolny”, znak „Stop” oraz znak

„Uwaga Dzieci”, wyraźnie widoczne podczas wsiadania i wysiadania uczniów). 11. Wykonawca przed

złożeniem oferty, powinien na własny koszt uzyskać wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na

podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia,

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.). Wykonawca oraz podwykonawca

zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą brały bezpośrednio

udział w realizacji niniejszego zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, tj. kierowców 13. W

terminie nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia

dokumentów, potwierdzających sposób zatrudnienia, o którym mowa powyżej, tj. deklaracje ZUS na

liczbę osób, odpowiadającą liczbie osób wskazanych do zatrudnienia. 14. Pozostałe wymagania co do
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uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań zatrudnienia osób

na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określa wzór umowy (zał.

nr 10 do SIWZ).

Część

nr:
2 Nazwa:

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: ”Dowóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w

Lisowie na basen do miejscowości Herby przy ul. Katowickiej 6 w roku szkolnym

2020/2021”.

1) 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 w zakresie części II jest przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie na

basen do miejscowości Herby, taborem przystosowanym do świadczenia usług transportu zbiorowego z

miejscowości Lisów do miejscowości Herby i z miejscowości Herby do miejscowości Lisów na

wskazanej trasie. Trasa: ZSP Lisów ul. Szkolna 2 – Herby ul. Katowicka 6 – ZSP Lisów ul. Szkolna 2 W

ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidziane są do wykonania 4 kursy: 2 kursy – dowóz oraz 2 kursy

– odwóz, 2 grupy uczniów wraz z opiekunami. Zajęcia na basenie w poniedziałek i czwartek. Liczba

pasażerów 30 uczniów w grupie + 2 opiekunów na grupę Długość trasy: 7,00 km Ogółem ilość dni

dowozu i odwozu w czasie realizacji zadania : 76 dni. Ilość dni dowozu i odwózu w roku 2020 – 32 Ilość

dni dowozu i odwózu w roku 2021 – 44 Części II zamówienia - dowóz, odwóz : 7,00 km*2*2=28,00 km

(każdego dnia zajęć na basenie). Warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ –

Szczegółowy plan organizacji dowozu uczniów z terenu Gminy Herby do szkół w roku szkolnym

2020/2021.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

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

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

dzienna cena ryczałtowa 60,00

rok produkcji proponowanych do wykonania zadania autokarów 20,00

postępowanie w sytuacjach awaryjnych, czas podstawienia taboru zastępczego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:3.7. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI II. (Wymagania szczegółowe dotyczące przewozu uczniów.) 1. Dowóz uczniów do szkoły i

na basen oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć odbywać się będzie w dni nauki szkolnej według

rozkładu zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie

jazdy. W dni wolne od zajęć dydaktycznych, typu rozpoczęcie i zakończenie roku, rekolekcje, Dzień

Edukacji Narodowej, egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasistów, rozkład jazdy będzie inny.

Dodatkowo dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, może wybrać inne dni

wolne od zajęć dydaktycznych. W te dni autobus nie kursuje. 2. Usługi przewozowe Wykonawca

powinien wykonywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej,

spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny a tym samym spełniać wszystkie kryteria i

wymogi związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o

transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 tj.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o

ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j) 3.Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią ilość

miejsc siedzących w pojeździe odpowiednim dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca

jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował

opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania

pojazdem rezerwowym. 4. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej

od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem

przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy. 5. Środek transportu, którym świadczona będzie usługa

musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone odrębnymi przepisami oraz

posiadać aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW i aktualne badania techniczne dopuszczające

pojazd do ruchu. 6. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług

przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek

typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana

działalnością wykonawcy. 7. Odbiór uczniów na wyznaczonych trasach będzie się odbywał na

istniejących przystankach autobusowych. Szczegółowa organizacja dowozu i odwozu dla wszystkich
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uczniów stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 8. Każdy uczeń oraz opiekun muszą mieć

zapewnione miejsce siedzące. 9. Z przewozów korzystać będą uczniowie szkół ZSP w Lisowie i Olszynie

wraz z opiekunami. Opiekę uczniom w czasie przejazdu zapewnia Zamawiający. 10. Autobusy muszą być

dostosowane do przewozu uczniów, posiadać odpowiednią liczbę miejsc dostosowaną do wskazanej w

SIWZ szacunkowej liczby uczniów na każdej trasie, odpowiednio oznakowane (z przodu autobusów

należy umieścić tablicę koloru żółtego z czarnym napisem „Autobus szkolny”, znak „Stop” oraz znak

„Uwaga Dzieci”, wyraźnie widoczne podczas wsiadania i wysiadania uczniów). 11. Wykonawca przed

złożeniem oferty, powinien na własny koszt uzyskać wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na

podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia,

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.). Wykonawca oraz podwykonawca

zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą brały bezpośrednio

udział w realizacji niniejszego zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, tj. kierowców 13. W

terminie nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia

dokumentów, potwierdzających sposób zatrudnienia, o którym mowa powyżej, tj. deklaracje ZUS na

liczbę osób, odpowiadającą liczbie osób wskazanych do zatrudnienia. 14. Pozostałe wymagania co do

uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań zatrudnienia osób

na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określa wzór umowy (zał.

nr 10 do SIWZ).

Część

nr:
3 Nazwa:

„Dowóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynie na basen do

miejscowości Herby przy ul. Katowickiej 6 w roku szkolnym 2020/2021”.

1) 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 w zakresie części III jest przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynie na

basen do miejscowości Herby, taborem przystosowanym do świadczenia usług transportu zbiorowego z

miejscowości Olszyna do miejscowości Herby i z miejscowości Herby do miejscowości Olszyna na

wskazanej trasie. Trasa: ZSP Olszyna ul. Szkolna 4 – Herby ul. Katowicka 6 – ZSP Olszyna ul. Szkolna 4

W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidziane są do wykonania 2 kursy: 1 kurs – dowóz oraz 1 kurs
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– odwóz, 1 grupa uczniów wraz z opiekunami. Zajęcia na basenie w piątek. Liczba pasażerów 25 uczniów

w grupie + 2 opiekunów na grupę Długość trasy: 4,00 km Ilość dni dowozu i odwozu w roku 2020 – 16

Ilość dni dowozu i odwozu w roku 2021 – 21 Ogółem ilość dni dowozu i odwozu w czasie realizacji

zadania : 37 dni. Części III zamówienia - dowóz, odwóz : 4,00 km*2=8,00 km (każdego dnia zajęć na

basenie). Warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowy plan organizacji

dowozu uczniów z terenu Gminy Herby do szkół w roku szkolnym 2020/2021.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-09-01

data zakończenia: 2021-06-25

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

dzienna cena ryczałtowa 60,00

rok produkcji proponowanych do wykonania zadania autokarów 20,00

postępowanie w sytuacjach awaryjnych, czas podstawienia taboru zastępczego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:(Wymagania szczegółowe dotyczące przewozu uczniów.) 1. Dowóz

uczniów do szkoły i na basen oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć odbywać się będzie w dni nauki

szkolnej według rozkładu zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość

zmian w rozkładzie jazdy. W dni wolne od zajęć dydaktycznych, typu rozpoczęcie i zakończenie roku,

rekolekcje, Dzień Edukacji Narodowej, egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasistów, rozkład jazdy

będzie inny. Dodatkowo dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, może

wybrać inne dni wolne od zajęć dydaktycznych. W te dni autobus nie kursuje. 2. Usługi przewozowe

Wykonawca powinien wykonywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży

szkolnej, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny a tym samym spełniać wszystkie

kryteria i wymogi związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001
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r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 tj.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j) 3.Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią

ilość miejsc siedzących w pojeździe odpowiednim dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie

powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do

dysponowania pojazdem rezerwowym. 4. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku

z wykonywaniem przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy. 5. Środek transportu, którym

świadczona będzie usługa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone

odrębnymi przepisami oraz posiadać aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW i aktualne badania

techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 6. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia

podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za

wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda

materialna, spowodowana działalnością wykonawcy. 7. Odbiór uczniów na wyznaczonych trasach będzie

się odbywał na istniejących przystankach autobusowych. Szczegółowa organizacja dowozu i odwozu dla

wszystkich uczniów stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 8. Każdy uczeń oraz opiekun muszą mieć

zapewnione miejsce siedzące. 9. Z przewozów korzystać będą uczniowie szkół ZSP w Lisowie i Olszynie

wraz z opiekunami. Opiekę uczniom w czasie przejazdu zapewnia Zamawiający. 10. Autobusy muszą być

dostosowane do przewozu uczniów, posiadać odpowiednią liczbę miejsc dostosowaną do wskazanej w

SIWZ szacunkowej liczby uczniów na każdej trasie, odpowiednio oznakowane (z przodu autobusów

należy umieścić tablicę koloru żółtego z czarnym napisem „Autobus szkolny”, znak „Stop” oraz znak

„Uwaga Dzieci”, wyraźnie widoczne podczas wsiadania i wysiadania uczniów). 11. Wykonawca przed

złożeniem oferty, powinien na własny koszt uzyskać wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na

podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia,

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.). Wykonawca oraz podwykonawca

zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą brały bezpośrednio

udział w realizacji niniejszego zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, tj. kierowców 13. W

terminie nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia

dokumentów, potwierdzających sposób zatrudnienia, o którym mowa powyżej, tj. deklaracje ZUS na

liczbę osób, odpowiadającą liczbie osób wskazanych do zatrudnienia. 14. Pozostałe wymagania co do

uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań zatrudnienia osób
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na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określa wzór umowy (zał.

nr 10 do SIWZ).

Część

nr:
4 Nazwa:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz zapewnieniem opieki podczas

przejazdu w roku 2020/2021”

1) 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 usługa w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych (7 uczniów) z terenu gminy

Herby do Ośrodka Szkolno Wychowawczego i Przedszkola Specjalnego nr 9 przy ul. Stalmacha 90,

42-700 Lubliniec oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego przy ul. Damrota 15, 42-700 Lubliniec

na trasie: Herby-Kalina-Olszyna-Mochała-Lubliniec; oraz na trasie powrotnej. Dowóz i odwóz uczniów

odbywał się będzie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej w okresie od dnia

01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. Trasa : Herby- Kalina-Olszyna- Mochała- Lubliniec. W ciągu jednego

dnia realizacji usługi przewidziane są do wykonania 2 kursy: 1 kurs – dowóz oraz 1 kurs – odwóz, grupa

uczniów wraz z opiekunem. Liczba pasażerów: 7 uczniów (w tym 3 uczniów na wózkach inwalidzkich

bez możliwości przesadzania) + 1 opiekun Długość trasy: 28,00 km Ilość dni dowozu i odwózu w roku

2020 – 86 Ilość dni dowozu i odwózu w roku 2021 – 146 Ogółem ilość dni dowozu i odwozu w czasie

realizacji zadania : 232 dni. Części IV zamówienia - dowóz, odwóz : 28,00 km*2=56,00 km (każdego

dnia nauki szkolnej). Warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowy plan

organizacji dowozu uczniów z terenu Gminy Herby do szkół w roku szkolnym 2020/2021.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-09-01

data zakończenia: 2021-08-31
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

dzienna cena ryczałtowa 60,00

rok produkcji proponowanych do wykonania zadania autokarów 20,00

postępowanie w sytuacjach awaryjnych, czas podstawienia taboru zastępczego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:(Wymagania szczegółowe dotyczące przewozu uczniów

niepełnosprawnych.) 1.Zapewnienie opieki podczas przewozu: W trakcie przewozu Wykonawca

zobowiązany jest zapewnić opiekuna – opiekunem dzieci musi być osoba pełnoletnia, potrafiąca utrzymać

dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu z zastrzeżeniem,

że kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w środku transportu musi znajdować się kierowca i

opiekun. Opiekun dzieci musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy.

2.Dzieci będą odbierane od rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania o ustalonej wcześniej

godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będą przekazywane pod opiekę nauczyciela lub innej osoby

upoważnionej do odbioru. 3.Po zakończeniu zajęć dzieci będą odebrane od nauczycieli lub innych osób

odpowiedzialnych do przekazania dzieci i po dowiezieniu do miejsca zamieszkania przekazane pod

opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania dzieci

w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym. 4.Pracownicy Wykonawcy

sprawujący opiekę zachowają szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie przejazdu oraz będą pomagać

dzieciom przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. 5.Środek transportu, którym świadczona będzie usługa

powinien być przystosowany do przewozu dzieci/osób niepełnosprawnych (siedmioro uczniów – w tym

dwoje uczniów na wózkach specjalistycznych bez możliwości przesadzania – pozycja półleżąca i jeden

uczeń na wózku specjalistycznym – pozycja siedząca). Pojazd musi posiadać badania homologacyjne (w

przypadku nowych pojazdów) oraz badania techniczne (przy pojazdach używanych) obejmujące

sprawdzenie takich elementów, jak mocowania dodatkowych siedzeń czy wózków inwalidzkich, a także

najazdów, podjazdów, ramp, wind, platform oraz podnośników, umożliwiających załadunek wózków.

Wymagane jest również aby pojazd wyposażony był w pasy bezpieczeństwa przystosowane do przewozu

dzieci. Oprócz tego pojazd służący do transportu osób niepełnosprawnych powinien być odpowiednio

oznaczony z przodu i z tyłu wykonanym z odblaskowego materiału międzynarodowym symbolem wózka

inwalidzkiego barwy białej na niebieskim tle. Musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW, aktualne

badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Przewóz dzieci w ramach niniejszego zamówienia

powinien odbywać się jednym środkiem transportu. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras

przewozu dzieci, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia
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umowy, a podyktowanych potrzebami zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia

dzieciom niepełnosprawnym dojazdu do placówek szkolnych. 7.W uzasadnionych przypadkach (np.

awaria techniczna pojazdu) i czasowej nie możności świadczenia usług przewozowych Wykonawca

zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom

realizacji zamówienia. 8.Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania

usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia

jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna,

spowodowana działalnością wykonawcy. 9.Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien na własny

koszt uzyskać wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości

zamówienia. 10.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy

realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę,

wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych

czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040t.j.). Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę osób, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji niniejszego

zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, tj. kierowców i opiekuna. 11.W terminie nie

później niż 30 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów,

potwierdzających sposób zatrudnienia, o którym mowa powyżej, tj. deklaracje ZUS na liczbę osób,

odpowiadającą liczbie osób wskazanych do zatrudnienia. 12.Pozostałe wymagania co do uprawnień

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań zatrudnienia osób na

podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określa wzór umowy (zał. nr

10 do SIWZ).
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