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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej Pzp na usługę pn.

,,Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul.

Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 01 września 2022 roku 

do 22 grudnia 2022 roku”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej

dostępnej pod adresem internetowym: https://um-leczna.ezamawiajacy.pl
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 21-010  Łęczna ul. Szkolna 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12

     Tel. (081)  5315597,   fax. (081) 752 02 05

Adres e-mail: info@sp2leczna.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://um-leczna.ezamawiajacy.pl

Godziny pracy: 7:00- 15:00od poniedziałku do piątku.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 

z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  2  im.

Tadeusza  Kościuszki  w  Łęcznej,Tel.81  5315593  z  siedzibą  mieszczącą  się  pod

adresem:  ul.  Szkolna  53  i  ul.  Marszałka  Piłsudskiego  12  –  reprezentowany  przez

dyrektor mgr Teresę Baruk, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”;

2) administrator  wyznaczył  Inspektora  Danych  Osobowych,  z  którym  można  się

kontaktować pod adresem e-mail:: inspektor@cbi24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w  celu  związanym  z  przedmiotowym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;

6) obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana

dotyczących jest  wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp.,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7) w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie

administratora  niewspółmiernie  dużego  wysiłku  może  zostać  Pani/Pan

zobowiązana  do  wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na  celu

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(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);

c) na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o

udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  konkursu  oraz  przypadków, o  których

mowa w art.  18  ust.  2  RODO (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);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących

narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu:
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a) w związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO prawo do  usunięcia  danych

osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) 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; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.  Organem

właściwym  dla  przedmiotowej  skargi  jest  Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275

pkt 1 Pzporaz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością

prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa  wartość  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  progów  unijnych  

o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez wykonawców, o których mowa w art. 94Pzp.

8. Zamawiający  nie  określa  dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,  

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Pojazdy  do  przewozu  uczniów  winny  być  oznaczone  z  przodu  i  z  tyłu   zgodnie  
z  zapisami  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym.  Wykonawca
gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia oraz opiekę nad przewożonymi dziećmi podczas
realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby opieka nad dziećmi była sprawowana przez
osobę inną  niż  kierowca.  Zamawiający  nie  bierze  żadnej  odpowiedzialności  za  wypadki  
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i  zdarzenia,  w  wyniku  których  nastąpi  szkoda  materialna,  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć
spowodowana działalnością Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać w należytym stanie technicznym
oraz  porządku  i  czystości  pojazdy  do  przewozu  uczniów,  przestrzegać  przepisy  bhp  
i p. poż., być ubezpieczonym w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą
wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia. W razie potrzeby stosować do przewozu
dzieci  foteliki  ochronne,  dostosowane  do  rodzaju  niepełnosprawności  dzieci  wraz  
z  odpowiednio  dopasowanymi pasami  bezpieczeństwa według obowiązujących przepisów.
Przedmiot zamówienia stanowi usługa obejmująca dowóz dzieci z miejsca ich zamieszkania
(z  ustalonych  przez  Zamawiającego  w  każdej  miejscowości  przystanków)  do  Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w  Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka
Piłsudskiego 12.  Dowóz odbywał się będzie w roku 2022 w okresie od 01 września 2022 r.
do 22 grudnia 2022 r. do szkół  nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia
zajęć szkolnych i opuszczenia szkół  o ustalonej przez Zamawiającego godzinie. Wykonawca
zobowiązuje się świadczyć usługi w oparciu o minutowy rozkład jazdy, dla określonej trasy,
sporządzony  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  Zamawiającego.  
W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczane dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca
rozpoczęcia kursu. Usługa obejmuje dowóz dzieci i młodzieży pojazdami przystosowanymi
do  przewozu  w/w dzieci  wraz  z  zapewnieniem opieki  nad  dziećmi  w czasie  przewozu.  
W każdym pojeździe musi sprawować opiekę nad nimi przynajmniej jedna pełnoletnia osoba,
posiadająca  wykształcenie  pedagogiczne  lub  odpowiednie  przygotowanie  do  wykonania
podstawowych  czynności  pielęgnacyjno-opiekuńczych  wobec  dzieci  niepełnosprawnych
podczas  transportu  oraz  przeszkolenie  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy
przedmedycznej lub posiadającymi co najmniej 6-cio miesięczne doświadczenie w opiece nad
osobami niepełnosprawnymi.  Na każdy samochód przypada przynajmniej jeden kierowca  
i  jeden  opiekun.   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  podania  Zamawiającemu  imienia  
i nazwiska Opiekuna dowozu, nr PESEL oraz nr telefonu kontaktowego. Wykonawca oraz
Opiekun  dowozu  zobowiązani  są  do  wzięcia  udziału  w  spotkaniu  organizacyjnym
dotyczącym  przewozów  dzieci  do  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Tadeusza  Kościuszki  
w Łęcznej,  ul.  Szkolnej  53 i  ul.  Marszałka  Piłsudskiego 12, w terminie  ustalonym przez
Zamawiającego.
Przewidywalna ilość dni kursów na każdej trasie w okresie realizacji zamówienia – 79 dni.
Pojazdy muszą spełniać wymogi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  zakresu   ich
niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm).
Pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  techniczne  określone  przepisami  prawa  –ustawa  
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.).

2. Dowóz uczniów będzie odbywał się w dniach nauki szkolnej i polegał na przewozie dzieci 
na trasach:

1. Część I - Trasa I:
Zofiówka – Łuszczów Kolonia – Nowogród - Osiedle Kol. Trębaczów - Szkoła
Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego12.
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Dowóz na 7.30
Długość trasy około 24 km,  około 48 uczniów.
Odwóz:

 jeden pojazd o godz. 13.10 

Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  Szkolna  53  -  Szkoła  Podstawowa  nr  2  
ul. M. Piłsudskiego12- Osiedle Kol. Trębaczów - Nowogród – Łuszczów Kolonia –
Zofiówka. 
Długość trasy około 24 km, około 35 uczniów;

 drugi pojazd:  o godz. 15.00

Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  M.  Piłsudskiego  12  -  Osiedle  Kol.  Trębaczów  –
Nowogród – Łuszczów Kolonia – Zofiówka.
Długość trasy około 24 km,  około 12 uczniów.

2. Część II - Trasa II:
Podzamcze - Stara Wieś-Kolonia – Stasin - Stara Wieś– Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Szkolna 53.
Dowóz na 7.30
Długość trasy około 33 km,  około 47 uczniów.
Odwóz o 13.10
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-Kolonia
– Podzamcze.
Długość trasy około 33 km,  około 47 uczniów.
Odwóz o 13.50
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-Kolonia
– Podzamcze.
Długość trasy około 33 km,  około 14 uczniów.

3. Część III- Trasa III:
Stara Wieś – Podzamcze – Stara Wieś-Kolonia – Stasin – Stara Wieś - Szkoła 
Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego 12.
Dowóz na 7.30
Długość trasy około33 km,  około 32 uczniów.
Odwóz o 15.00
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego 12 - Stara Wieś – Stasin– Stara Wieś-
Kolonia – Podzamcze - Stara Wieś.
Długość trasy około 33 km,  około 15 uczniów.

4. Część IV- Trasa IV:
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego 12 – Podzamcze – Karolin – Ziółków
– Witaniów.
Odwóz:  o godz. 15.00
Długość trasy około 24 km,  około 24 uczniów.
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5. Część V - Trasa V:
Podzamcze – Karolin – Ziółków -Witaniów – Podzamcze - Szkoła Podstawowa nr 
2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2  ul. M. Piłsudskiego 12.
Dowóz na 7.30
Długość trasy około 24 km,  około 78 uczniów -  2 pojazdy.
Odwóz o 13.10
- Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2  ul. M. 
Piłsudskiego 12– Podzamcze – Witaniów – Ziółków – Karolin - Podzamcze 
Długość trasy około 24 km, około 68 uczniów-  2 pojazdy.

6. Część VI - Trasa VI:
Podzamcze– Szkoła Podstawowa nr 2  ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. M. Piłsudskiego 12.
Dowóz na 7.30
Długość trasy około 25 km,  około 54 uczniów.
Odwóz o 13.10
Szkoła Podstawowa nr 2  ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. M. Piłsudskiego 12 – Podzamcze.
Długość trasy około 25 km,  około 43 uczniów.

7. Część VII - Trasa VII:
Rossosz - Ciechanki Łęczyńskie - Ciechanki Krzesimowskie - Piotrówek Drugi –
Zakrzów  –  Leopoldów  –  Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  Szkolna  53  -  Szkoła
Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego 12. 

Dowóz na 7.30:
Długość trasy około 29 km, około 21 uczniów.
Odwóz: 

 jeden pojazd o godz. 13.10

Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  Szkolna  53  –  Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  M.
Piłsudskiego  12  -  Leopoldów  –  Zakrzów  -  Piotrówek  Drugi  -  Ciechanki
Krzesimowskie - Ciechanki Łęczyńskie - Rossosz.

Długość trasy około 29 km, około 13 uczniów.
 drugi pojazd  od poniedziałku do czwartku o godz. 15.00,  w piątki o godz.

14.00

Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  M.  Piłsudskiego  12  –  Leopoldów  –  Zakrzów  -
Piotrówek Drugi - Ciechanki Krzesimowskie - Ciechanki Łęczyńskie – Rossosz.

Długość trasy około 29 km, około 3 uczniów.

3.  W przypadku  składania  przez  jednego  Wykonawcę  oferty  na  dwie  lub  więcej  części
zamówienia, Wykonawca winien jest złożyć dwa/lub odpowiednio więcej formularzy ofert,
oddzielnie  dla  każdej  części.  Wykonawca  oferuje  cenę  brutto  za  jeden  dzień  dowozu
zgodnie z wymogami określonymi w  niniejszej SWZ.
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4. Szczegółowy wykaz dni nauki w poszczególnych miesiącach w okresie od 01 września
2022 r. do 22 grudnia 2022 r. liczba dni  przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2
 w Łęcznej w okresie  od 01 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.: 79 dni  może ulec
zmianie w związku z organizacją zajęć lekcyjnych w szkole.
5. Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować zamówienie   na   zasadach   i   warunkach
opisanych   we   wzorze umowy stanowiącym załącznik  nr 5 do SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 7 części.
7. Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części:

Trasy dowozu i odwozu:
1. Część I - Trasa I:

Zofiówka – Łuszczów Kolonia – Nowogród - Osiedle Kol. Trębaczów - Szkoła
Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego12.
Dowóz na 7.30
Długość trasy około 24 km,  około 48 uczniów.
Odwóz:

 jeden pojazd o godz. 13.10 

Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  Szkolna  53  -  Szkoła  Podstawowa  nr  2  
ul. M. Piłsudskiego12- Osiedle Kol. Trębaczów - Nowogród – Łuszczów Kolonia –
Zofiówka. 
Długość trasy około 24 km, około 35 uczniów;

 drugi pojazd:  o godz. 15.00

Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  M.  Piłsudskiego  12  -  Osiedle  Kol.  Trębaczów  –
Nowogród – Łuszczów Kolonia – Zofiówka.
Długość trasy około 24 km,  około 12 uczniów.

2. Część II - Trasa II:
Podzamcze - Stara Wieś-Kolonia – Stasin - Stara Wieś– Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Szkolna 53.
Dowóz na 7.30
Długość trasy około 33 km,  około 47 uczniów.
Odwóz o 13.10
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-Kolonia
– Podzamcze.
Długość trasy około 33 km,  około 47 uczniów.
Odwóz o 13.50
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-Kolonia
– Podzamcze.
Długość trasy około 33 km,  około 14 uczniów.

3. Część III- Trasa III:
Stara Wieś – Podzamcze – Stara Wieś-Kolonia – Stasin – Stara Wieś - Szkoła 
Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego 12.
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Dowóz na 7.30
Długość trasy około33 km,  około 32 uczniów.
Odwóz o 15.00
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego 12 - Stara Wieś – Stasin– Stara Wieś-
Kolonia – Podzamcze - Stara Wieś.
Długość trasy około 33 km,  około 15 uczniów.

4. Część IV- Trasa IV:
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego 12 – Podzamcze – Karolin – Ziółków
– Witaniów.
Odwóz:  o godz. 15.00
Długość trasy około 24 km,  około 24 uczniów.

5. Część V - Trasa V:
Podzamcze – Karolin – Ziółków -Witaniów – Podzamcze - Szkoła Podstawowa nr 
2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2  ul. M. Piłsudskiego 12.
Dowóz na 7.30
Długość trasy około 24 km,  około 78 uczniów -  2 pojazdy.
Odwóz o 13.10
- Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2  ul. M. 
Piłsudskiego 12– Podzamcze – Witaniów – Ziółków – Karolin - Podzamcze 
Długość trasy około 24 km, około 68 uczniów-  2 pojazdy.

6. Część VI - Trasa VI:
Podzamcze– Szkoła Podstawowa nr 2  ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. M. Piłsudskiego 12.
Dowóz na 7.30
Długość trasy około 25 km,  około 54 uczniów.
Odwóz o 13.10
Szkoła Podstawowa nr 2  ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. M. Piłsudskiego 12 – Podzamcze.
Długość trasy około 25 km,  około 43 uczniów.

7. Część VII - Trasa VII:
Rossosz - Ciechanki Łęczyńskie - Ciechanki Krzesimowskie - Piotrówek Drugi –
Zakrzów  –  Leopoldów  –  Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  Szkolna  53  -  Szkoła
Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego 12. 

Dowóz na 7.30:
Długość trasy około 29 km, około 21 uczniów.
Odwóz: 

 jeden pojazd o godz. 13.10

Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  Szkolna  53  –  Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  M.
Piłsudskiego  12  -  Leopoldów  –  Zakrzów  -  Piotrówek  Drugi  -  Ciechanki
Krzesimowskie - Ciechanki Łęczyńskie - Rossosz.

Długość trasy około 29 km, około 13 uczniów.

Strona 9 z 26



Nr postępowania: SP2.272.1.2022

 drugi pojazd  od poniedziałku do czwartku o godz. 15.00,  w piątki o godz.

14.00

Szkoła  Podstawowa  nr  2  ul.  M.  Piłsudskiego  12  –  Leopoldów  –  Zakrzów  -
Piotrówek Drugi - Ciechanki Krzesimowskie - Ciechanki Łęczyńskie – Rossosz.

Długość trasy około 29 km, około 3 uczniów.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część. W poszczególnych częściach  może
ulec zwiększeniu liczba dzieci na każdej trasie, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8.  Wymagania  Zamawiającego  dotyczące  zatrudnienia  osób  na  umowę  o  pracę  przez
Wykonawcę.
1)  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę
kierowców chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione
na umowę o pracę.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b)  żądania  wyjaśnień  w przypadku wątpliwości  w zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji  zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  w  pkt.  1  czynności  w  trakcie  realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu
składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
b)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  kopię
umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie  Wykonawcy (wraz z  dokumentem regulującym zakres
obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności bez
adresów, nr  PESEL pracowników. Imię  i  nazwisko pracownika nie  podlega  anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
przepisami  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych.  Imię  i  nazwisko  pracownika  nie
podlega anonimizacji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8

10. Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych  oraz  w  postaci  katalogów

elektronicznych.

11.Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
 podobnych usług  tj.  zwiększenia  ilości  kilometrów na  trasach.  Warunki  zwiększenia  km
 zostały  określone  w umowie,  która  stanowi  załącznik  nr  5  do SWZ.  Zwiększenie  ilości
 kilometrów  nastąpi  w  przypadku  konieczności  zmiany  trasy  spowodowanej  dojściem
dodatkowych dzieci, które będą korzystały z przewozu. 

V. WIZJA LOKALNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji.

VI.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający  nie  zastrzega obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.

3. Zamawiający  wymaga,  aby  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia

podwykonawcom,  Wykonawca  wskazał  w  ofercie  części  zamówienia,  których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: od 01 września 2022 roku do 22 grudnia 2022

roku.

2. Szczegółowe  zagadnienia  dotyczące  terminu  realizacji  umowy  uregulowane  są  we

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
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VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki

dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykonali co najmniej jedną  usługę w zakresie przewozu osób w ciągu ostatnich 3
lat,
  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
  jest krótszy –w tym okresie, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały
  należycie wykonane lub są wykonywane należycie.

b) posiadają  lub  mają  zapewniony  dostęp  (poprzez  dzierżawę,  wynajem,  itp.)  do  
w pełni sprawnych jednostek sprzętu i wyposażenia technicznego koniecznych do
prawidłowego wykonania zamówienia – w przypadku złożenia oferty na wszystkie
części  przedmiotu  zamówienia  wykonawca  zapewnia  minimum  8  środków
transportu (jeden środek transportu przypada na  realizację części: I, II, III, IV, VI,
VII przedmiotu zamówienia, dwa środki transportu na realizację części: V (dowóz
godzina 7:30 i odwóz godzina 13:10) umożliwiających przewóz dzieci i młodzieży
w ilości dostosowanej do liczby dzieci przewożonych na każdej z tras).

c) zapewnienie co najmniej 8 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do
przewozu  wskazanymi  środkami  transportu  dzieci  i  młodzieży  i  co  najmniej  8
pełnoletnich  opiekunów  spełniających  warunki  do  bycia  opiekunem  
i  zapewniających opiekę nad dziećmi i  młodzieżą podczas  wsiadania,  przejazdu  
i  wysiadania  młodzieży  (opiekunem  nie  może  być  kierowca)  –  
w przypadku składania oferty na wszystkie części  zamówienia (jeden kierowca i
jeden opiekun niezbędni do realizacji zamówienia w części:  I, II, III, IV, VI, VII
oraz dwóch kierowców i dwóch opiekunów niezbędni do realizacji zamówienia w
części: V).
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3. Zamawiający,  w  stosunku  do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia,  w  odniesieniu  do  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub

zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada

wymaganych  zdolności,  jeżeli  posiadanie  przez  wykonawcę  sprzecznych  interesów,

 w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy  

w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na

realizację zamówienia.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Pzp.;

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW

UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  WYKAZANIABRAKU  PODSTAW

WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ;

2. Informacje  zawarte  w  oświadczeniach,  o  których  mowa  w  ust.  1  stanowią  wstępne

potwierdzenie,  że  Wykonawca nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu.

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  podmiotowych

środków  dowodowych,  jeżeli  wymagał  ich  złożenia  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub

dokumentach  zamówienia,  aktualnych  na  dzień  złożenia  podmiotowych  środków

dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
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1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również

      wykonywanych, w okresie ostatnich  3  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

     okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wraz z podaniem ich wartości,

      przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

      załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

     należycie,  przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

     wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

     świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  z uzasadnionych przyczyn 

     o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych

     dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub

     ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

     wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu

      składania ofert – wzór Załącznik nr 4.

2)  Wykaz  pojazdów  dostępnych  wykonawcy  usługi  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz   

z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami – wzór Załącznik nr 7.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami

     na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  niezbędnych  dla  wykonywania  zamówienia,  

     a  także  zakresu wykonywanych przez  nie  czynności,  oraz informację o podstawie  do

     dysponowania tymi osobami – wzór Załącznik nr 6.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005

r. o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  o ile

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane

umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest  oświadczenie,  którego treść odpowiada

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

8. Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do złożenia  podmiotowych  środków dowodowych,

które  zamawiający  posiada,  jeżeli  wykonawca  wskaże  te  środki  oraz  potwierdzi  ich

prawidłowość i aktualność.

9. W  zakresie  nieuregulowanym  ustawą  Pzp.  lub  niniejszą  SWZ  do  oświadczeń  

i  dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  zastosowanie  mają

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23
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grudnia  2020  r.  w  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych

dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na

zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  podmiotów  udostępniających  zasoby,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  doświadczenia,  wykonawcy  mogą

polegać   na  zdolnościach  podmiotów  udostępniających  zasoby,  jeśli  podmioty  te

wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających  zasoby,  składa,  wraz  z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu

udostępniającego  zasoby  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na

potrzeby  realizacji  danego  zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec

tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  które  zostały  przewidziane  względem

wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie

potwierdzają  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub

zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił  ten podmiot innym

podmiotem lub  podmiotami  albo  wykazał,  że  samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu.

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać

się  na  zdolności  lub  sytuację  podmiotów  udostępniających  zasoby,  jeżeli  na  etapie

Strona 15 z 26



Nr postępowania: SP2.272.1.2022

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby.

7. Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających  zasoby,  przedstawia,  wraz  z  oświadczeniem,  o  którym  mowa  

w  Rozdziale  X  ust.  1  SWZ,  także  oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na

jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

XII.INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1 Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim

przypadku  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w

postępowaniu  albo  do  reprezentowania  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.

Oświadczenia  te  potwierdzają  brak  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków

udziału  w  zakresie,  w  jakim  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków

udziału w postępowaniu.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4 Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie

ofert,  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana

informacji  oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  

a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pz. odbywa się przy

użyciu środków komunikacji  elektronicznej.  Przez środki komunikacji  elektronicznej

rozumie  się  środki  komunikacji  elektronicznej  zdefiniowane  w  ustawie  
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z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.

344). 

2. Ofertę,  oświadczenia,  o  których  mowa  w  art.  125  ust.  1Pzp.  podmiotowe  środki

dowodowe,  pełnomocnictwa,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby

sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  w  ogólnie  dostępnych  formatach  danych,  

w  szczególności  w  formatach  .txt,  .rtf,  .pdf,  .doc,  .docx,  .odt.  Ofertę,  a  także

oświadczenie  o  jakim  mowa  w  Rozdziale  X  ust.  1  SWZ składa  się,  pod  rygorem

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

1) drogą elektroniczną:info@sp2leczna.pl;

2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:

https://um-leczna.ezamawiajacy.pl

4. Rejestracja  na  Platformie,  w  tym złożenie  oferty  w  formie  elektronicznej,  wymaga

utworzenia darmowego konta na www.oneplace.marketplanet.pl.

5. Rejestracja i korzystanie z Platformy www.oneplace.marketplanet.pl

6. Zgodnie z  67  ustawy  Pzp.,  Zamawiający  podaje  wymagania  techniczne  związane  

z korzystaniem z Platformy:

1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie

mniejsza niż 512 kb/s,

2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os

x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej  

w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

4) Włączona obsługa JavaScript.

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Zakrzewska Sylwia i

Karolina Wójcik.

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się

numerem przedmiotowego postępowania.

9. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego z  wnioskiem o  wyjaśnienie  treści

SWZ.

Strona 17 z 26



Nr postępowania: SP2.272.1.2022

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż

na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  odpowiednio  ofert,  pod  warunkiem  że

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

11. Jeżeli  zamawiający  nie  udzieli  wyjaśnień  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  11,

przedłuża  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich

zainteresowanych  wykonawców  z  wyjaśnieniami  niezbędnymi  do  należytego

przygotowania i złożenia ofert.W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie

wpłynął  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  11,  zamawiający  nie  ma  obowiązku

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV.OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT  ORAZ  WYMAGANIA

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1

do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli

dotyczy);

3) dokumenty,  z  których  wynika  prawo  do  podpisania  oferty;  odpowiednie

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

4. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji  Wykonawcy określoną w

rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy

albo przez  upełnomocnionego przedstawiciela  Wykonawcy. W celu  potwierdzenia,  że

osoba  działająca  w  imieniu  wykonawcy  jest  umocowana  do  jego  reprezentowania,

zamawiający  żąda  od  wykonawcy  odpisu  lub  informacji  z  Krajowego  Rejestru

Sądowego, Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego

właściwego rejestru.
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5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający

określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Każdy  dokument

składający się na ofertę powinien być czytelny.

8. Jeśli  oferta  zawiera informacje  stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa w

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1913z późn. zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie

składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i

postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego

pod adresem www.oneplace.marketplanet.pl.

10. Przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić

zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy

kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”.  Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty

oraz jej ponowne złożenie.

11. Podmiotowe  środki  dowodowe  lub  inne  dokumenty,  w  tym  dokumenty

potwierdzające  umocowanie  do  reprezentowania,  sporządzone  w  języku  obcym

przekazuje  się  wraz  

z tłumaczeniem na język polski.

12. Wszystkie  koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w

szczególności  

z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  Wykonawca  składający  ofertę.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. SPOSÓBOBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca  podaje  cenęza  realizację  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wzorem

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie  cenę brutto za 1 dzień wykonywania

dowożenia, co będzie stanowić cenę ofertową podlegającą ocenie  oraz cenę za 1 km.
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Cena  ofertowa  brutto  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  istotnymi

postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i  wyczerpującą  wszelkie  należności  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6. Wyliczona  cena  oferty  brutto  będzie  służyć  do  porównania  złożonych  ofert  i  do

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny

lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od

towarów  i  usług,  którą  miałby  obowiązek  rozliczyć.  W  ofercie,  

o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania  zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania  wartości  towaru  lub  usługi  objętego  obowiązkiem  podatkowym

zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,

będzie miała zastosowanie.

8. Wzór Formularza Ofertowego został  opracowany przy założeniu,  iż wybór oferty nie

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie

podatku VAT. W przypadku,  gdy Wykonawca zobowiązany jest  złożyć oświadczenie  

o  powstaniu  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  to  winien  odpowiednio

zmodyfikować treść formularza. 

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wadium nie jest wymagane.
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XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca  będzie  związany  ofertą  przez  okres  30  dni,  tj.  do  dnia

13.07.2022  r. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

2. W  przypadku  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed

upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę

pisemnego  oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę  należy  złożyć  poprzez  Platformę  do dnia  14.06.2022r. do

godziny 10:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania

transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2022 r. o godzinie 10:30

4. Najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  się  na  stronie

internetowej  prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  się

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępnia  się  na  stronie

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i  nazwiskach oraz siedzibach lub  miejscach prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVI. OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT,  WRAZ  Z  PODANIEM  WAG  TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
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1.  Kryteria  wyboru ofert.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana oferta,  która będzie miała
najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych
poniżej.

L.p
.

Kryterium Znaczenie 
procentow
e

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać 
oferta za dane kryterium

1 Cena 60 % 60 punktów za najniższą cenę
2 Termin płatności 

za  usługę
20 % Minimalny zaoferowany termin płatności może 

wynosić 7 dni od dnia złożenia prawidłowo 
wystawionej faktury. Najdłuższy zaoferowany 
termin płatności może wynosić 21 dni od dnia 
złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
Termin płatności liczy się od daty złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury- 20 pkt.

3 Doświadczenie      
w wykonywaniu 
przewozu osób

20 % Wykonawca  winien  udowodnić  wykonanie
minimum jednej usługi polegającej na przewozie
osób – 0 pkt. Wykazanie dwóch lub więcej usług –
20 pkt.

2. Sposób oceny ofert.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena – 60% -60 pkt

cena  określa  koszt  brutto  (tj.  z  VAT)  wykonania  przedmiotu  zamówienia  przez
Wykonawcę,  wynikający  z  uwzględnienia  wszystkich  kosztów jakie  Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

Pi= 

Cmin

C i  60

gdzie: Pi liczba punktów jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium "Cena ";
Cmin najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci cena brutto oferty badanej "i";
60 max. liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”;

b) Termin płatności  20% 

 termin 7 dni - 1 pkt

 termin 14 dni – 5 pkt

 termin 21 dni – 20 pkt

c) Doświadczenie w wykonywaniu przewozu osób – 20%
 wykonanie 1 usługi dowozu – 0 pkt
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 wykonanie 2 lub więcej usług dowozu – 20 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za

najkorzystniejszą (uzyska łącznie największą ilość punktów).

XIX.INFORMACJE O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  BYĆ

DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w

terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze

najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia prowadzonym w trybiepodstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie

zobowiązany  przed  podpisaniem  umowy  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego

wykonania  umowy  (jeżeli  jego  wniesienie  było  wymagane)  w  wysokości  i  formie

określonej w Rozdziale XX SWZ.

4. W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie

ubiegających  się

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy  regulującej  współpracę  tych

Wykonawców.

5. Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  podpisania  umowy  w  miejscu  i

terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ

ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w

sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach  określonych  we  Wzorze  Umowy,

stanowiącym  Załącznik  

nr 5 do SWZ.

2. Zakres  świadczenia  Wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest

tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej  umowy

w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz

wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4. Zmiana  umowy  wymaga  dla  swej  ważności,  pod  rygorem

nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXII. POUCZENIE O  ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY

1. Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie

zamówienia  lub  ogłoszenia  o  konkursie  oraz  dokumentów  zamówienia  przysługują

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.  469 pkt 15 Pzp. oraz

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
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2) zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  do  której

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby.  Odwołujący  przekazuje  kopię  odwołania

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  odwołania w taki  sposób, aby

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie

internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5  dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej,

2) 10  dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej

podstawę jego wniesienia,  jeżeli  informacja została  przekazana w sposób inny niż

określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w

art.  519 ust.  1 ustawy P.z.p.,  stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.

2. W  postępowaniu  toczącym  się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się

odpowiednio  przepisy  ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r.  -  Kodeks  postępowania

cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

3. Skargę wnosi  się  do Sądu Okręgowego w Warszawie -  sądu zamówień

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od

dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.

519  ust.  1  ustawy  p.z.p.,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.

Złożenie  skargi  

w  placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego

do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 Wykaz usług
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Wykaz osób

Wykaz pojazdów

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

mgr Teresa Baruk
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