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Szkola Podstawowa Nr 2

im. Tadeusza kościuszki
ul. Szkolna 53 i ul. Marszalka Pilsudskiego 12

21-010 Lęczna SpECyFIKACJA WARU1\KSW ZAM9WIENIA

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

przekraczĄącej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z II vłrześnia2019 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U . z 2022 r. poz. 17 I0 z póżn. zm.) - dalej Pzp na usługę pn.

,rPrzewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznei przy

ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 02 sĘcznia 2023 roku

do 23 czerwca2023 roku"

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej

dostępnej pod adresem internetowym : https : //um -|eczna.ezamawiaj acy.pl

Nr postępowania: SP2.27 2.1B.2022

ŁECZNA2022



Szkoła Podstawowam 2 im. Tadęusza Kościuszki w Łęczne1
21-010 Łęczna ul. Szkolna 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12

Tel. (081) 5315597, fax. (081) 7520205

Adres e-mail : tnfo@sp2leczna.pl

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

dostępne wszelkie dokumenĘ zw iązane z pr ow adzoną procedurą :

https ://um -|eczna.ezamawiaj acy.pl

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

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

L Zgodnle z art. 13 ust, l i 2 rozporządzenia Parlamentu Errropejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnta 27 kwtetnla 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przelwatzanlem darryclr osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119

z dnta 4 maja2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, ze:

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

Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, tel,815315593 z siedzlbą mlęszazącą się pod

adresem: ul. Szkolrra 53 i ul. Marszałka Piłsrrdskiego 12 - reprezentowany pIzęz

dyrektor mgr MŃgorzŃę Fryt, zwanego dalej ,,Administratorem" lub

,,Zamawtającym";

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z któryrrr rnożna się

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

3) PaniiPana dane osobowe przetwarzane bęclą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu zwlązanym z przedtnlotowym postępowaniern o udzielenie zamówienia

pub licznego, prowadzonym w trybie ptzetar gl ni eo graniczone go.

4) odbiorcami Parri/Pana danych osobowych będą osoby lub podrrrioty, którym

rrdostępniona zostanie clokumentacja postępowatria w oparciu o art. J 4 ustawy Pzp.
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5) Pani/Pana dane osobowe bęclą przechowywane, zgodnie z art. J8 ust. 1 Pzp.pfzez okres

4 lat od dnia zakończęnia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania

umowy przękracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umow};

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp.,

związanym z udzińem 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 rriewspółmierrrie duzego wysiłku moze zostac Pani/Pan

zobowlązana do wskazania dodatkowyclr irrformacji rnającyclr na celu

splecyzowanie żądania, w szczegolności podanla nazw lub daty postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub

dŃy zakończone go po stępo warria o udzielenie zanrówienia) ;

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianq postanowień

umo\uy ll, zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie może nąruszać integralności

prot okołu oraz j ego załqczników);

c) na podstawie ań. 18 RODO prawo żądanta od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzężęnięm okresu trwania postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu olaz przypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO Qlrawo do ograniczenia przetularzani.a nie ma

zastosowania y, odniesieniu do przechowyvlania, w celu zapevlnienia korzyst.ania

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innei o,soby .fizycznej lub

prav,ne.j, lub z uv,agi na ważne względy interesu publicznego Unii Em,opejskiej lub

państ.w a człon kow skie go);

d) prawo do wniesienia skalgi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowyclr, gcly

uzna PantlPan, żę ptzetwatzante danyclr osobowych Pani/Pana dotyczącyclr

l]arllsza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
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a) w związkl z a;:t. 17 ust. 3 lit. b, d ltrb e RODO prawo do usunięcia danyclr

osobowych;

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

c) na podstawie aft. 2I RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą plawną przetwatzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

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

RODO ptzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organenr

właściwym dla przednriotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2,00-193 Warszawa,

III. TRYB UDZIELF,NIA ZAMÓwIENIł

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

pkt 1 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamowienia, zwaną dalej ,,SWZ".

2. Zamawlalący nie przewiduje wyboru rrajkorzystniejszej of'erty z możliwością

prowadzenia negocj acji.

3. Szacunkowa wafiość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progow unijnych

o jakiclr mowa w art. 3 ustawy Pzp.

4. Zamawląący nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawlający nie przewidrrje złożenta ofelty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawtający nie prowadzi postępowania w cęlru zawarcia umowy ramowej.

7, Zamawtający nie zastrzega mozliwości ubiegarria się o udzielęnie zamówienia wyłącznte

pIze,z wykonawoów, o któryclr mowa w al-t. 94 Pzp.

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

o któryclr mowa w art. 96 rrst. 2 pkt2Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l . Zakres przedrrriotu zamówienia obej rrruj e :

Pojazdy do pr7swozu ttczniów winny byó oznaczone z przodu 7 z tyłu zgodnie
z zapisani ustawy z dnia 20 częrwca 1997 r. Prawo o ruclru drogowyrn. Wykonawca
gwarantuje bezpieczeństwo osób i lrrienia oraz opiekę rrad ptzewożonymi dziećrrri podczas
realizac1l zamówienia. Zamawtający wynaga aby opieka nad dziećmi była splawowanaprzęz
osobę inną niz kierowca. Zamawiąący nie bl,erzę ż,adnej odpowiedzialności za wypadki
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i zdarzenta, w wyniku których nastąpi szkocla lTlaterialna, uszkodzenie ciała lub śmierć

spowo dow ana dziŃalrro ś cią Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać w nalezytym stanie technicznym
oraz porządku i czystości pojazdy do pTzewozlJ uczniów, przestrzegaó przepisy bhp

i p. poz.,byó ubezpieczonyn w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą

wyniknąć w zwtązku z wykonywaniem zamówienia. W razie potrzeby stosować do przewozu
dzięci foteliki ochronne, dostosowane do rodzĄu rriepełnosprawności dzięci wIaz

z odpowiednio dopasowanymi pasami bezpieczeństwa według obowiązującyclr przepisów.

Przedmiot zamówienia stanowi usługa obejmująca dowóz dzieci z mieisca ich zanrieszkania
(z ustalonych przęz Zamawtającego w \<ażdej rniejscowości przystanków) do Szkoły
Poclstawowej nt 2 im. Taderrsza Kościuszki w Łęcznej ptzy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka
Piłsrrdskiego 12. Dowóz odbywał się będzie w okresie od 02 stycznta2023 r. do 23 czerwca
2023 r. do szkół nie poźniej niżl0 minut przedustaloną godzinąrozpoczęclazajęó szkolnych
i opuszczenia szkoł o ustalonej przęzZamawtalącego godzinie. Wykonawca zobowiązuje się

świadczyć usługi w oparciLl o minutowy rozĘad jazdy, dla określonej trasy, sporządzony
plZeZ Wykonawcę i zatwterdzony przęz Zamawiającego.
W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczane dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca
rozpoczęcia kursu. Usługa obejmuje dowóz dzięci t młodzieży pojazdami przystosowanymi
do przewozu wlw dzięci wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przewozu.
W każdyrn pojeżdzie musi sprawować opiekę nad nirni przynajmniej jedna pełnoletnia osoba,

posiadająca wykształcenie pedagogiczne lub odpowiednie przygotowanie do wykonania
podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych wobec dzieci niepełrrosplawnych
podczas transpońu oraz przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej polnocy
przedmedycznej lrrb posiadającymi co najmniej 6-cio miesięezne doświadczenie w opiece nad

osobami niepełrrosprawnymi. Na kazdy sarrrochód przypada przynajmniej jeden kierowca
i jeden opiekun. Wykonawca jest zobowiązany do podania Zamawtającemu imienia
i nazwiska Opiekuna dowozu, nr PESEL oraz nT telefonu kontaktowego. Wykonawca oraz
Opiekun dowozu zobowlązant są do wzięcta udziału w spotkaniu organizacyjnym
dotyczącym przewozów dzieci do Szkoły Podstawowej nt 2 im. 'I'adeusza Kościuszki
w Łęcznej, ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego I2, w terminie ustalonym przęz
Zamawlającego.
Przewidywalna ilość dni kursów na kazdej trasie w okresie realizacji zamówienia - 102 dni,
P<ljazdy muszą spełniać wyrnogi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z2016r. poz.2022 z późn. zm).

Pojazdy muszą spełniać wynragania techniczne określone przepisami prawa -ustawa
zdnia2) czerwcaI997r. - Prawo o ruchu drogowyrn (Dz.U. z2022t.,poz.988 zpożn.zm.),

2. Dowoz uczniów będzie odbywał się w dniaclr nauki szkolnej i polegał naprzęwozie dzieci
na trasach:
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1. Część II - Trasa lI:
podzatncze - stara więś-kolonia - stasin - stara wieś- szkoła podstawowa m 2
trl. Szkolna 53.
Dowóz na 7.30

Dłtlgość trasy około33 km, około 39 uczniów.
Odwóz o 13.10

Szkoła Podstawowanr 2 ul. Szkolna 53 -Szkoła Podstawowant 2

ul. M. Piłsudskiego 12 -Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-Kolonia - Podzamcze.
Długość trasy około33 km, około 48 uczniów.
Odwóz o 13.50

Szkoła Podstawowanr 2 ul. M. Piłsrrdskiego 12- Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-
Kolonia ,Podzamczę.

Długość trasy około33 km, około 19 uczniów.

2. Część V - Trasa V:
podzamcze - karolin - ziółków -witaniów - podzamczę - szkoła podstawowa nr
2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2 ul. M. Piłstrdskiego 12.

Dowóz na 7.30

Długość trasy około 24 km, około 85 uczniów - 2 pojazdy.
Odwóz o 13.10
- Szkoła Podstawowanr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2 ul. M.
Piłsrrdskiego 12-Podzamcze - Witaniów -Ziółkow - Karolin -Podzamcze
Długośó trasy około 24kn, około 73 uczniow - 2 pojazdy.

3. W przypadku składania przęz jednego Wykonawcę oferty na dwie części zamówienia,
Wykonawca winien jest złożyc dwa-formu7arze ofert, oddzielnie dla każdej części.
Wykonawca oferuje cenę brutto za jeden dzień dowozu zgodnie z wymogami
określonymi w niniejszej SWZ.

4. Szczegołowy wykaz dni nauki w poszczególnyclr rniesiącach w okresie od 02 stycznia
2023 r. do 23 częTwaa2023 r, liczba dni pTzęwozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2
w Łęcznej w okresie od 02 stycznia 2023 r. do 23 czeIwca 2023 r.: 102 dni moze ulec
zmtanię w zwlązku z or ganlzacj ą zajęó lekcyj nych w szkole.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealtzować zamówierrie na zasadach i warunkach
opisanyclr we wzorzs umowy stanowiącymzałączntk nr 5 do SWZ.
6. Zamawtający clopuszcza tnożIiwość składania ofert częściowych - 7 części.
7. Opis przedmiottt zamówienia z podziŃem na cz,ęści

Trasy dowozu i odwozu:

1. Część II - Trasa II:

Podzamcze - Stara Wieś-I(olonia - Stasin - Stara Wieś- Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Szkolna 53.
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Dowóz na 7.30

Dłrrgość trasy około33 krrr, około 39 ucz,ntow.

Odwóz o 13.10

Szkoła Podstawowa nt 2 ul. Szkolna 53 -Szkoła Podstawowa nr 2

ul. M. Piłsudskiego 12 -Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-Kolonia - Podzamczę.

Długość trasy około33 km, około 48 uczniów.
Odwóz o 13.50

Szkoła Podstawowant 2 ul. M. Piłsudskiego 12- Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-
Kolonia -Podzamcze.
Długość trasy około33 krn, około 19 uczniów.

2. Część V - Trasa V:
podzamczę - karolin - ziółków -witaniów - podzamcze - szkoła podstawowa nr
2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowarlr 2 ul. M. Piłsudskiego 12.

Dowóz na 7.30

Długośó trasy około 24km, około 85 uczniów - 2pojazdy,
Odwóz o 13.10
- Szkoła Podstawowa nr ż ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M.
Piłsudskiego 72-Podzamczę - Witaniów - Ziółkow - Karolin - Podzamczę
Długość trasy około 24km, około 73 uczniów - 2pojazdy

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

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrrrdnienia osób na umowę o pracę pTzęz

Wykonawcę.
I) Zamawiający wymaga zatrudnienia na poclstawie umowy o pracę pIzez Wykorrawcę
kierowców clryba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie nruszą być zatrudrrione
na umowę o pracę.
2) W trakcte realtzacji zamówienta Zamawlający uprawliony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przęz Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie unrowy o pracę osób wykonującyclr wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawlający
uprawniony jest w szczegolności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zaklesie potwierdzenia spełniania ww. wyrrrogów
i dokonywarria iclr oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzanta kontroli na rrriejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie rcaltzacji zamówienia na każdę wezwanie Zanawiającego w wyznaczonym
w tynr wezwaniu terminie Wykonawcaprzedłoży Zatnawtalącemu wskazane pontżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę plzęz
Wykonawcę osob wykonujących wskazane w pkt, 1 czynności w trakcie reallzacji
zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Llmowy o pracę osób
wykonuj ących czynności, których doty czy wezwanie Zanawtającego.
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Oświadczenie to powillllo zawiqac w szczególności: dokładne określenie podrniotu
składającego oświadczenic, datę złożenta oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynnoŚci wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wTaz ze wskazaniem
Itczby tyclr osób, imion i nazwisk tych osób, roclzajtr 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 placę osób wykonujących w trakcie realizacjt zamówienia czynnośct,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli zostń sporządzony). Kopia umowy/rrmów powinna zostac
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z obowtązulącymi przepisarni dotyczącymi ochrony danych osobowyclr, 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 wyrniar etatu powinny
być mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdząące opłacanie przez Wykorrawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o placę za ostatni okres rozliczeniowy;
cl) poświadczoną za zgodnośó z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przęz pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewntający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
przepisarni dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anoninrizacji, W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przesttzegania prawa
pracy przęz Wykonawcę, Zamawiający może zwrocic się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcj ę Pracy.
9. Wspólny Słownik Zamowleń CPV: 60.13.00.00-8

70. Zamawtający nie dopuszcza składania ofęrt wariantowych otaz w postaci katalogów

elektroniczrrych.

1l.Zanawiający przewiduje mozliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług tj. zwiększenia ilości kilornetrów na trasach. Warunki zwiększenia km
zostały określone w umowie, która stanowi załączntk nr 5 do SWZ. Zwtększenie ilości
kilornetrów nastąpi w przypadku konieczności zmlany trasy spowodowarrej dojściem
dodatkowych dzieci, które będą korzystały z przęwozu.

V. WIZJA LOKALNA

Zamaw iaj ący ni e przewi duj e przeprowad zenia w tz.1 t.

VI.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zatnówienia podwykonawcy

(poclwykonawoom).
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2. ZamawtĄący nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przęz Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.

3. Zamawtający wymaga, aby w przypaclku powierzenia części zamówienia

podwykonawcom, Wykonawca wskazil, w ofercie części zamówienia, których

wykonanie zamierza powieruyć podwykonawcom oraz podŃ. (o ile są mu wiadome na

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termirr rcaltzacjl zamówienia wynosi: od 02 sĘcznia 2023 roku

do23 czerwca 2023 roku.

2. Szczegółowe zagadntenta dotyczące terminu realtzacji umowy uregulowane są we

wzorzę umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ,

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

wykluczeniu na zasadach określorryclr w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone

przez Zamawtąącego walunki rrdziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zarnówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy spehriają warunki

dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawtający nie stawia wantnku w powyzszym zaklesie.

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:

Zamawtąący nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykonali co rrajrnniej jedną usługę w zakresie ptzewozu osób w ciągu ostatnich 3

Iat,przed rrpływem tenninu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenta działalności
jest klotszy -w tyrn okresie, wraz z dowodarni określającymi czy te usługi zostały
należycie wykonane lrrb są wykonywane należycie.

b) posiaclają lub mają zapewniony dostęp (poprzez dzietżawę, wynajem, itp.) do

w pełni sprawrrych jednostek sprzętu i wyposazenia technicznego konieczrrych do
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prawidłowego wykonania zamówielria - w przypadku złożenia oferty na wszystkie
częŚci przedrniotu zamówienia wykonawca zapewnla nrinimunr trzy środki
tratrsportu fieden środek transportu przypada na realizację części: lI, przedmiotu
zamówienia, dwa środki transportu na realizację części: V (dowóz godzina 7:30

i odwóz godzita 13:10) umozliwiających ptzęwoz dzieci i młodzięży w ilości
dostosowanej do liczby dzlęcl przewożonych na każdej z tras).

c) zapewnienie co najmniej ttzech kierowców posiadających kwalifikacje
i uprawnienia do przewozl wskazanymi środkami transpoltu dzieci i młodzieży i co
najmniej trzęch pełnoletnich opiekunów spełniających warunki do bycia opiekunem
i zapewniających opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu
i wysiadania młodzieży (opiekunem nie możę być kierowca)
w przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia fieden kierowca
i jederr opiekun niezbęclni do realizacji zamówienia w części: II, oraz dwoch
kierowców i dwoch opiekunów niezbędni do realizacji zamówienia w części: V).

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, w oćlniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub

zawodowej - dopuszczałączne spełnianie warunku przęz Wykonawców.

4, Zamawtalący moze na kazdym etapie postępowania, uznaó, ze wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, iężęIi posiadanie pIzez wykonawcę sprzęcznych interesów,

w szczególności zaangażowanie zasobów teclrnicznych lub zawodowych wykonawcy

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy llloze mieć rregatywny wpływ na

r e allzacj ę zamó wi eni a.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zanrówienia wyklrrcza się Wykonawców, w stosunku do

któ rych zacho dz) któ rako l wi ek z, ok o1 iczno ś ci wska zany ch

1) w art. 108 ust. 7 Pzp;

2. Wykluczenie Wykonawcy następtrje zgodnic z art. Ill Pzp.
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X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

aDZIAŁa W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIABRAKU PODSTAW

WYKLUCZENIA (PoDMIoTowE Śnonxr DoWoDoWE)

1. Do oferty Wykonawca zobowtązany jest dołączyc aktualne na dzjeń składania ofeń o

świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oTaz o braku podstaw do

wykluczęnia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ;

2. Informacje zawartę w oświadczentach, o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

3. Zamawtający wzywa wykonawcę, którego ofęrta została nąwyżej oceniona, do złożenla

w wyznaczonym terminie, nie krótszytn ntż 5 dni od dnia węzwanla, podmiotowych

środkow dowodowych, jezeli wymagał tch złożenia w ogłoszeniu o zamówierriu lub

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenta podmiotowych śloclków

dowodowych.

4. Podmiotowe śroclki dowodowe wymagane od wykonawcy obejnrują:

l)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych równiez

wykonywanych, w oklesie ostatnich 3 Ińptzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenta działalności jest krotszy -w tym oklesie wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz ktoryclr usługi zostńy wykonane, oraz

z,ałączenlem dowodów określających czy te usługi zostŃy wykonane lub są wykonywane

nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencj e bądż inne dokurnenty

wystawionę przęz podmiot, na rzęaz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

świadczeri okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżelt z uzasadnl,onych pIzyczyn

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stalrie uzyskaó tych

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich na|eżyte

wykonanie powinny byó wydane nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem telnrinu

składania ofert - wzor Załączniknr 4.

2) Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usługi w celu reallzacjt zan'ówienia wraz

z informacją o podstawie clysponowania tynri pojazdarni - wzór Załączniknr 7.
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3) Wykaz osób, któfe będą uczeslniczyc w wykonywaniu zanrówiellia wraz z informacjarni

na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonywarria zatnówienia,

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

dysponowania tymi osobami - wzót Załączniknr 6.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenta podmiotowych środków dowoclowych, jezeli:

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

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

r, o informatyzacji działalrrości podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile

wykonawcawskazŃ w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 trst. 1 p.z.p dane

umożliwiające dostęp do tych środków;

ż) podmiotowym środkiem dowodowyrn jest oświadczenie, którego treść odpowiada

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

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

które zamawiający posiada, jeżelt wykonawca wskaze te środki oraz potwierdzi ich

prawidłowość i aktualność.

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

i dokurnentów składanych przęz Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają

w szczegolności przep|sy rozporządzenia Ministra Rozwojrr Pracy i Technologli z dnia

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich moze żądaó zamawiĄący od wykonawcy otaz

rozporuądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3Ogrudnia ż020 l,. w sprawie sposobu

sporządzania i przekazywanla informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o rrdzielenie

zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIII NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Wykonawca możę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałr-r polegać na

zclo1nościach technicznych ltrb zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,

niezależntę oc1 clrarakterll prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W odniesienitl do warunków dotyczących doświadozęnlą wykonawcy mogą polegać na

zclolnościach podrniotów rrdostępniających zasoby, jeśli podrnioty te wykonają

świadczerrie do realizacji którego te zdolności są wynagane.
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Wykonawca, który polega na zdolrrościaclr lub sytuacji poclrniotów rrdostępniających

zasoby, składa, wraz z of-eltą, zobowtązanie podmiotu udostępniającego zasoby do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realtzacji danego

zamówienia lub inny podmiotowy śroclek dowodowy potwierdzający, że wykonawca

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przęz podmioty udostępniające

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalalą na wykazanie przez wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a takZę bada, czy nle zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewtdziane względem

wykonawcy.

Jeżelt zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie

potwierdzają spełnianta przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tego podnriotu podstawy wykluczenia, zamawtalący żąda, aby

wykonawca w terminie określonym przez zamawtającego zastąpił tęn podmiot innym

podrniotem lub podmiotami albo wykazń, że samodzielnie spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po upływię terminu składania ofeft, powoływac się na

zdolrrości lub sytuację podrniotów udostęprriających zasoby, jeżelt na etapie składania

ofer1 nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniaj ących zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podrrriotów

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

w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze oświadczente podmiotu udostępniającego zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podrniotu oraz odpowiednio spełnianie

warunków udziŃu w postępowaniu, w zakresie, w jakirn wykonawca powołuje się na

jego zasoby, zgodnie z katalogienl dokunrentów ola,eślonych w Rozdziale X SWZ.

XII.INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPOŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

'l. Wykotrawcy mogą wspólnie ubiegaó się o udzielenie zamówienia, W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnorrrocnika do replezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania i zawaTcla umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnornocnictwo

winno byc załączone do of'erty.
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2, W przypadku Wykonawców wspólrrie ubiegających się o r"rdzieler'ie zamówienia,

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

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków

vdziału w zakresię, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków

udziału w po stęp owani u,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia doŁączają do ofcrty

oświadczenie, z którego wynika, które trsługi wykonają poszczegolni wykonawcy.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

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

3,

XIII. SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Kornunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówierria i w konkursie, w tynr składanie

ofeft, wniosków o dopuszczenie clo udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana

informacji oraz przekazywan|e doktlnrentów lub oświadczęń między zamawialącym

a wykonawcą, z L|względr:rieniem wyjątkow określonych w ustawie Pzp. odbywa się

pTzy uzyciu środków komunikacji elektlontcznej. Przez środki komrrnikacji

elektronicznej rozunrie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie

z dnta 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r, poz,

344).

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

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotrr udostępniającego zasoby

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogóhrie dostępnych lbrmatach danych,

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

oświadczenie o jakim [Iowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod lygorem

niewazności, w Ibrnrie elektronicznej lub w postaci elektrolliczrlej opatt,zo;rej podpisem

zavfany m lub p o clpi sem o sobistyrrr.

Zaw tadoni eni a, o ś wi adczenia, wni o ski lub informacj e Wykonawcy przek azuj ą:

l ) clrogą elektroniczną:info@sp2|eczna.pl;

2) poprzęz Platfornrę, dostępną pod adresem:

https ://um -|eczna.ezamawiaj acy.pl

Rejestracja na Platforrnie, w tym złożenie oferty w lormie elektronicznej, wytrraga

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

I{ej estracj a i kolzystanie z Platfornry www. oneplace.marketpl anet.pl

)

J.

4.
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6. 7,godnte z 67 tlstaw Pzp., Zamawiający podaje wymagania techniczne zwlązanę

z korzy stanięm z P l atformy :

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

mnie.jsza ntż 5I2kbls,

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

plocesol Intel IV 2cHz,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 ,Mac
Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS I.2, najlepiej

w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minirnalnie wersja 10.0,

4) Włączona obsługa JavaScript.

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

Karolina Wojcik.

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się

numerem przedmiotowego postępowania.

9. Wykonawca możę zwrocic się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści

SWZ.

10. Zamawtający jest obowiązany udzielić wyjaśrrień niezwłocznie, jednak nie poźniej niż

na 2 dnl przed upływem terminu składania odpowiednio ofelt, pod warunkiem że

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie pożniej niż na 4 dnt

przed upływem tetminu składania odpowiednio ofert.

11. Jeżeli zamawtający nie udzieli wyjaśnieri w terminie, o którym mowa w ust. 11,

przedłuża termin składania ofer1 o czas nięzbędny do zapoznania się wszystkich

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do nalezytego

przygotowania i złożenta ofeń. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnięnie treści SWZ nie

wpłynął w terminie, o którym lnowa w ust. 77, zamawiąący nie ma obowiązku

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłuzenia terminu składania ofert.

12, Przedłużenię terminu składania oferl, o których mowa w ust. 72, nie wpływa na bieg

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA
FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW

1. Wykonawcanlożę złożyc tylko jedną ofertę.

2. 'freść oferty nrusi odpowiadać treści SWZ.
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4.

Ofertę skłacla się na Fortrrltlarzł-r OItrtowynr - zgodnte z Zalącznikiem nr 1 do SWZ.

Wrazz ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyc:

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

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

dotyczy);

3) clokumenty, z któryclr wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie

pełnomocnictwa ( eżeli dotyczy).

Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaznioną do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnte z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym

dokumencie, właściwym dla danej fbrnry organizacyjnej Wykonawcy albo pTzęz

upełnomocnionego przeclstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba

działająca w imieniu wykonawcy jest urnocowana do,iego reprezentowanla, zamawiający

żąda od wykonawcy odpisu lub irrforrnacjt z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej

Ewidencji i Informacj t o Działalności Gospo datczej lub innego właściwego rejestru,

Oferta oTaz pozostałe oświadczenta i dokumenty, dla których Zamawtający określił

wzoly w formie formulalzy zamięszczonych w załączntkach do SWZ, powinny byó

sporządzone zgodnie z,tymi wzorami, co clo treści oraz opisu kolurnn i wierszy.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobisĘm.

Ofbrta powinna być sporządz,ona w języku polskim. Każdy dokument składający się na

ofertę powinien byó czytelny.

.Ieśli oferta zawiera infbrmacie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

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

2022 r. poz. 1233.), Wykonawca powinien nie póżniej ntż w terminie składania ofert,

zastrzec, że nie mogą one być uclostępnionę oraz wykazac, tż zastrzężone infbrmacje

stanowią taj enrnicę przedsiębiorstwa.

W celu z,łożęnia o|erty na\eży zarejestrować (zalogowaó) się rra Plattbrmie i postępować

zgodrrie z irrstrtrkcjarni dostępnyrrri u dostawcy rozwiązanta informatycznego pod

adrescnr www.oneplace.marketplanet.pl.

Przećl rrpływem ternrinu składania ofert, Wykonawca możę wprowaclzić zmiany do

z,łożonej oferty lub wycofać ofertę. W tyrn celu nalezy w systemie Platforrrry kliknąć

przycisk ,,Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poptzez wycofanie oferty oraz jej

ponowne złożenl,e.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumerrty, w tym dokurrrenty potwierdzające

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz

ztłumaczęrriem na język polski.

12. Wszystkie koszty zwlązanę z uczęstntctwem w postępowaniu, w szczegÓlnoŚci

z przygotowaniem i złożęnięm oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

Zamawiający nię przewiduje zwrotu kosztów udzińu w postępowaniu.

XV.SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca podaje cęnę za realizaĄę przedmiotu zamówienia zgodnle ze wzoręm

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany podaó w ofercie cenę brutto za I dzień wykonywania

dowozetria, co będzie stanowić cenę ofertową podlegającą ocenlę oraz cenę za 1 km.

Cena ofeńowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realtzacją

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówierria oraz istotnyrni

postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

3. Cena podana na Formularzu Ofeltowyrrr jest ceną ostateczną, rriepodlegającą negocjacji

i wyczerpującą wszelkię nalezności Wykonawcy wobec Zanlawlającego zwlązane

z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty powinna byó wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóclr

mie.jsc po przecinku.

5. Zamawiąący nie przewiduje roz|iczęń w walucie obcej.

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyc do porównania złożonych ofeń i do

rozliczęnia w trakcie rea|tzacji zamówienia,

7, Jeżelt została złożona oferta, ktolej wybor prowadziłby clo powstania u zan.awiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z clnia 11 lTlarca 2004 t. o podatku od

towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz, 931 z późn. zn.), dla celów zastosowania

kryteriurn ceny lub koszttt zanawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązelt rczllczyc. W ofercie,

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

1) poinfonrrowania zamawiającego, że wybor jego olerty będzie prowadził do

p owstania u zamawiąące go obowiązku po datkowe go ;

2) wskazania nazry (rodzaju) towaru lub usługi, ktorych clostawa lub świadczenie będą

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
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3) wskazania wartości towaru lub LlsłLlgi objętego obowiązkierrr poclatkowynr

zamaw iaj ąc e go, b ez kwoty p o datku ;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, ktora zgodnie z wiedzą vykonawcy,

będzie miała zasto sowanie.

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

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie

Podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyc oświadczenie

o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio

zmodyfikować treść formularza.

XVI. WYMAGANIA DOTY CZĄCE WADIUM

1. Wadium nie jest wymagane.

XVII. TBRMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

1

Wykonawca będzie związany of'ertą ptzęz okres 30 dni, tj. do dnia 26,0t.2O23r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoęzyna się wraz z upływem ternrinu składania ofert.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

Zwlązanla ofertą wskazanego w ttst. 1 , Zatnawtający przed upływem termintt związanta

of'ertą zwTaca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgod! naprzedŁllzenie tego

terminu o wskazywany pTzęzniego okfes, nte dłuższy niż30 dni. Przedłuzenie terminu

związanta ofertą wylnaga złożęnia przęz wykonawcę pisemnego oświadczenia

o wyrazeniu z go dy na pr ze dłużeni e ternri n l związanta o fertą,

XVIII. SPOSOB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

1

J.

4,

Ofcrtę należy złożycpoprzez Platlbrmę do dnia 28.12.2022 r. do godziny 10:00.

O terminie złożsnia o|erty decyduje czas pełnego przeplocesowania transakcji na

platformie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.21122 r. o godzinie 10:30.

Najpozniej ptzcd otwarciem ofert, ttdostępnia się na stronie internetowej prowadzonego

postępowania infbrrnację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sflnatrsowanie

zanrówienia.

Strona 18 z 23



N r postępowan ia,. SP2.27 2. 1 B.2022

5. Niezwłocznie po otwarciu ofeft, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego

postępowania inforrnacj e o :

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lrrb rniejscach prowadzonej

dzi ałalrro ś c i go spo darc zej alb o miej s cach zamtęszkani a wyko nawców, których o ferty

zostały otwarte;

ż) cenach lub kosztachzawartych w ofęrlach.

XVI. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria wyboru ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała
najwyższą wartość, v,ryrażoną w punktach, z uwzględnieniem layteriów oceny,

wyrnienionych ponizej.

2. Sposob oceny ofert.

Zamawtający przy wyborze ofelty będzie kierował się następrrjącymi kryteriarni:

a) cena 60% -60 pkt

cena określa koszt brutto (tl, z VAT) wykonania przedrniotu zatnówienia przez
Wykonawcę, wynikający z rrwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca
poniesie w zwlązkll z reallzacją przedrniotu zamówienia;

oferta złożonaprzez danego Wykonawcę ottzymazaokrągloną do dwoch miejsc po
przecinku ltczbę punktów wynikającą ze wzotu,.

C
/_: -lllll 

" 
6o' (,,

gdzie: P1 |tcz,ba punktów jakie otrzyma badarra of-erta "7" za kryteriurn "Cena ";
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L.p. Kryterium znaczente
procentowe

Maksymalna ilość punktow jakie moze otrzymac
ofęrta za danę kryterium

1 Cena 60% 60 puŃtów zanaintższą cenę
2 Termin płatności

za usługę
20% Minimalrry zaoferowany termin płatności możę

wynosió 7 dni od dnta złożenia prawidłowo
wystawionej faktury, Naj dłuzszy zaofelowany
tennin płatności możę wynosić 21 dni od dnia
złożenta prawidłowo wystawi onej f aktury.
Termin płatności liczy się od daty złożenta
prawidłowo wystawionej fakttlry- 20 pkt.

J Doświadczenie
w wykonywaniu
przewozu osób

20% Wykorrawca winien udowodrrić wykonanie
mininrum jednej usługi polegającej na przewozie
osób - 0 pkt. Wykazarrie dwóoh lub więcej usług -
20 pkt.
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C,rin naJolższa cena ofbrowana blutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Cl cena brutto oferty badanej "i";
60 max.liczba punktów, jakie rnoze otrzymac of-erta za kryterium ,,Cena";

b) Termin płatności 20Yo

o tęrmin7dni-lpkt
o termin 14 dni - 5 pkt
r termin 2I dnt - 20 pkt

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

Za ofertę najkorzystniejsząuznana zostanie of-erta, która uzyskanąwyższąliczbę punktów
wyliczoną jako sumę prrnktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Maks)rmalna liczba punktów jaką moze uzyskać W)rkonawca wynosi - 100 pkt.

3. Punktacja przyzlawana olertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona

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

4. W toku badania i oceny ofert Zamawtający możę żądac od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

S.Zamawtąący udzieli zamówięnia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

naj korzystn iej szą (uzy ska łącznie rraj wi ęks zą i lo ś ó punkto w).

XIX.INFORMACJB O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYC

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawlający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w ternritrie nie

krótszym nlż 5 dni od clnia przesłanla zawtadomienia o wyborze najkorzystrriejszej

of-erty.

2. Zamawtający l11oze zawrzęć umowę w sprawie zamówienia publicznego plzed upływem

tertninu, o któryrrr mowa w ust, 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenię zanrówienia

prowadzonym w trybie podstawowym złoż,ono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie Ll,znana za najkov,ystrriejszą, bęclzie zobowtązany

przed podpisaniem ul1]owy do wniesienia zabezpieczenta należytego wykonania Llmowy

Qeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i forlnie określonej w Rozdziale

XX SWZ.
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4. W przypadku wybortr of-erty złożonej przez Wykorrawców wspólnie rrbiegającyclr się

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarcięm

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych

Wykonawców.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terrninie

wskazanym pt zęz Zamaw iaj ąc e go .

XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenianależytego wykonania umowy.

XXI.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANBJ UMOWY ORAZ MOZLIWOŚCI JEJ
ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowtązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Urnowy, stanowiącym Załącznik

nr Sdo SWZ.

2. Zakręs świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tozsamy z jego

zobowtązantem zaw arŁym w ofercie.

3. Zamawtający przewiduje mozliwość zmiany zawafiq umowy w stosunku do treści

wybranej oferty w zaklesie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we

Wzorze Umowy, stanowiącymZałącznik nr 5 do SWZ.

4, Zmtana umowy wymaga dla swej wazności, pod rygorem niewazności, zachowania

formy pisemnej.

XXII. POUCZENIE O ŚnOnXaCH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej określonę w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz innemtr podrniotowi, jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zanrówienia lub nagrody w korrkursie oraz poniósł lub może ponieśó szkodę w wyniku

naruszenia przęz zamawlalącego przepisów ustawy Pzp.
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2. Sroćlki ochlony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o uclziclenie

zarnówienia lub ogłoszenia o konkursię ol,-az clokumentów zamówienia przysługują

równiez organizacjom wpisanym na listę, o które.j mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz

Rzecznikowi Małych i Srednich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługrrje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynnośó Zamawtającego, podjętą w postępowaniu

o r"rdzielerrie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w posl.ępowanitr o udzięlenie zarnówienia do której

zamawtający był obowiązany na podstawie ustawy;

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

zamawialącemu przed rrpływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby

mógł on zapoznaa się z jego treścią przed upływern tego terrninu.

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

zamięszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamowień Publicznyclr lub treści SWZ na stronie

internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

l) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawtającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżell infbrmacja zostŃa ptzekazana przy użyciu środków

komunikacj i elektronicznej,

2) ] 0 dni od dnia przekazania informacji o czyrrrrości zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacj a zostŃa ptzekazana w sposób tnny niż

określony wpkt 1).

7. Odwołanie wprzypadkaclrirrnyclr niż okręślone wpkt 5 i 6 wnosi się wterminie 5 dni od

clnia, w którym powzięto lrrb przy zachowaniu należytel staranności można było powziąć

wiadomość o okoliczrrościach stanowiących podstawę jego wniesienia

1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lz,by, o któryrrr mowa w art. 519 trst. 1

ustawy Pzp,, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczęgo przysługuje skarga

clo sądu.

2. W postępowaniu toczącytn się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopacla 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelaoji,

j eżeli przep i sy nini ej sze go r o zdziałtt n i e stano w ią tnaczej .

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

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
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4. Skargę wnosi się za pośredriictwem Plezesa Izby,w telrninie 14 dni od dnia doręczenia

otzeczenla Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 rrstawy

Prp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZŁożente skargi

w placówce pocztowej operatora wyznaazonego w rozumieniu ustawy z dnta ż3

listopada ż0l2 r . - Prawo pocztowe j est równo znacznę z j ej wniesieniem.

Pręzes lzby przekazuje skargę wraz z Ńtamt postępowania odwoławczęgo do sądu

zamówień publicznych w terrninie 7 dni od dnia jej otrzymanta.

5.

xxilI. \ilYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Do SWZ

ZŃącznlknr l

ZŃącz,niknr 2

Załączntknr 3

Załączntknr 4

Załączniknr 5

Zńączntknr 6

Załączntknr 7

Formularz Ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowarriu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz usług

Wzot umowy

Wykaz osób

Wykaz pojazdów

Dyrektor SzkoĘ Podstawowej nr 2

mgr MałgorzataEryt

DYR
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