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SPECYFIKACJA WARUNIKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Zaprasza do złożenia ofefiy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowymbęz negocjacji o wartości zanówienia nie

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z lI wrzęśniaż019 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z2022 t. poz. 1,] I0 z pożn. zm.) - dalej Pzp na usługę pn,

,rPrzewóz dzieci do SzkoĘ Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy

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

do 23 czerwca 2023 roku"

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy uĘciu środków komunikacji

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej

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

Nr postępowania: SP2.27 2.1 A.2022

ŁĘCZNA2022



Szkoła Podstawowa nr 2 irn. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
2I-010 Łęczna ul. Szkolna 53 i ul. MarszŃka Piłsudskiego 12

Tel. (08I) 5315597, fax. (081)7520205

Adręs e-mail : irrfo@sp2le czna.pl

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

dostępne wszelkie dokumenĘ związane z pr ow adzoną pro cedurą :

https : //um -|eczna,ezam awiaj acy.pl

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

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

l. Zgodnte z art. 13 rrst. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ż0161679 z dnta 27 kwteInta 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwtązku

z przeIwarzanlęm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz ttchylenia dyrektyvły 95l46lWE (ogolne rozporządzenie o darrych) (Dz. lJ. UE I-119

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

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

Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, te1.81 5315593 z siedzibą mieszczącą się pod

aclresem: ul. Szkolna 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 - reprezentowany pTzez

dyrektor mgl Małgorzatę Fryt, zwanego dalej ,,AdministratoTem" lub

,,Zamawlającym";

2) adrrrinistrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z któryrr' nl,ożna się

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

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

w celu zwlązanym z przedmlotowynr postępowaniem o udzielenie zamówięnia

prrbliczr' ego, prowadzonym w trybie przetargu nieoglaniczonego.

4) odbioroami I'ani/Pana darrych osobowych będą osoby lub podrrrioty, któryrn

udostępniona zostanie clokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy Pzp.
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5) Pani/Panadaneosobowebędąprzechowywane,zgodnie zart,78 ust. 1Pzp.przezokres

4 lat od dnia zakończęnia postępowania o trdzielenie zamówienia, a jeżelt czas trwania

umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przęz PantąlPana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiern ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp.,

związanym zudziŃęm w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana darrych osobowych decyzje nie bęclą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

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

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

administratora niewspółmiernie duzego wysiłku możę zostac Pani/Pan

zobowl,ązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu

splecyzowante żądanta, w szczęgólności podania nazw lub daty postępowania

o udzielenie zamówienia publiczrrego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub

daty zakończone go po stępowania o udziel enie zamówienia) ;

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

(skorzystanie z prawa do sprostovlanict nie m.oże skutkować zmianq y,yniku

postępowania o udzielenie zam.óy,ienia publicznego ani zmianq postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawQ Pzp oraz nie może narusza.ć integralności

pr otokclłu or az j e go załclczników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądanta od admirristratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zasttzeżęnienr okresu trwania postępowarria

o udzielenie zanrówienia publicznego lub konkursu onz ptzypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO Qlrau,o do ograniczenia przelwarzania nie ma

zastosowa.nia yl, odniesieni.tt do przechoylylllan.ict, lą, celtt zclpewn.ienia korzystanict

ze środkóv, ochrony prawnei lub w celu ochrony praw innej osoby Jizycznej lub

prawnej, lttb z uv,agi ną ważne względy interesu publicznego Unii Europe.lskiej lub

p ańs tul a c zł o nko1,1,s ki e g o) ;

d) prawo do wniesierria skargi do Plezesa Urzędu Ochtorry Darryclr Osobowych, gdy

uzna PanllPan, żę przetwarzante danych osobowych Parri/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
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a) w związku z art. 17 trst. 3 lit. b, d lr"rb e RODO pra\i/o do ustlnięcia danych

osobowych;

b) prawo do przenoszerria danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawię ań. 27 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danyclr

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

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

10) przysługuje Pani/Panu plawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgo dnę z

RODO ptzetwarzanie Pani/Pana danyclr osobowych ptzęz adrninistratora. Organen,t

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIBNIA

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

pkt 1 Pzp oraz niniejszej Specylikacji Warunków Zamowięnia, zwaną dalej ,,SWZ".

2. Zamawtalący nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością

prowadzenia negocj acj i.

3. Szacunkowa waltość przedmiotowego zamówienia nie przela,aaza pTogow urrijnych

o jakiclr mowa w art. 3 ustawy Pzp.

4. Zamawtający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawtalący nie przewiduje złożęnia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

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

7. Zamawiąący nie zastrzega rnożliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

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

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

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

ry.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres przedrniottt zanrówienia obejmuje:

Pojazdy ć1o ptzęwozLl uczniów winny byó ozl7aczonę z. przodu i z tyłu zgodnie
z zapisatni rrstawy z dnia 20 czerwca 1991 r. Prawo o ruchu clrogowym. Wykonawca
gwarantuje bezpieczeństwo osób i rnierria oraz opiekę nad prz,ewożonymi dziećrni podczas
realtzacjt zamówietria. Zamawlający wynaga aby opiekanad dziecmi była spl,awowanaprzęz
osobę itrną niz kierowca. Zanawialący nie bjęt:zę żadnej odpowiedzialr-rości za wypadki
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t zdarzęnia, w wyniku których nastąpi szkoda natcrialna, tlszkodzerlię clŃa lub śmierć

spowodow ana działahlością Wykonawcy.
Wykonawca zobowlązany jest na własny koszt utrzymywaó w należytym stanie technicznym
oraz porządku i czystości pojazdy do przęwozLl uczniów, przesttzegać przepisy bhp
i p. poz.,być ubezpieczonym w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą
wyniknąć w zwtązku z wykonywaniem zamówienia. W razie potrzeby stosować do przewozu
dzieci tbteliki ochtonne, dostosowanę do rodzajrr niepełnosprawności dzieci wraz
z odpowiedrrio dopasowanymi pasami bezpteczeństwa według obowiązujących przepisów.
Przedmiot zamówienia stanowi usługa obejmująca dowóz dzięci z miejsca ich zamieszkania
(z ustalonych przez Zamawtającego w każdej miejscowości przystanków) do Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszkt w Łęcznej przy tll. Szkolnej 53 i ul. Marszałka
Piłsudskiego l2. Dowoz oclbywał się będzie w ola,esie od 02 stycznia 2023 r. do 23 czerwca
2023 t. do szkół nie poźniej niżl0 minut przed ustaloną godzinąrozpoczęclazajęc szkolnych
i opuszczenta szkoł o rrstalonej przęz Zamawtającego godzinie. Wykonawca zobowiązuje się
śwtadczyc usługi w oparciu o minutowy rozkład jazdy, dla określonej trasy, sporządzony
przez Wykonawcę i zatwierdzony pr7,ez Zamawlalącego. W dzienny przebieg kilometrów nie
są wliczane dolazdy z siedziby Wykonawcy do rniejsca l:ozpoczęcia kursu. Usługa obejmuje
dowóz dzieci i młodzieży pojazdami przystosowanyrrri do przewozu wlw dziecl wraz z
zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie pTzęwozu. W kazdym pojeździe musi sprawować
opiekę nad rrirni przynajmniej jedna pełnoletnia osoba, posiadająca wykształcenie
pedagogtczne lub odpowiednte przygotowanie do wykonarria podstawowych czynności
pielęgnacyjno-opiekuńczych wobec dziecl niepełnosprawnych podczas transportu oraz
przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub posiadającymi co

rrajrnniej 6*cio mieslęczne doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Na
każdy samochód przypada przyrrajrnniej jeden kierowca
i jeden opiekun. Wykonawca jest zobowiązany do podania Z,amawiającemu imienia
i nazwiska Opiekurra dowoztt, nr P]]SEL oraz nr telefonu kontaktowego. Wykonawca oraz
Opiekun dowozu zobowlązani są do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjrryrn
dotyczącym przewozów clzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Łęczn€1, ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12, w terminie ustalonym pTzęz

Zamawlającego.
Przewidywalna ilośc dni kursów na każdej trasie w okresie rcalizacji zanrówienia - 102 dni.
I'ojazdy muszą spełniać wymogi z yozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego \yyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. żO2ż z późn. zm).

Pojazdy muszą spełniać wyrnagania techniczne określone przepisami prawa -ustawa
z dnta 20 częrwca 1997 r. - Prawo o luchu drogowyrn (Dz,U . z 2022 r., poz, 988 z pożn. zm.).

2. Dowoz uczniów będzie odbywał się w dlriach nauki szkolrrej i polegał na ptzęwoz.ie dzieci
na trasaclr:

1. Część l - Trasa I:

Zofiowka -- Łttszczów Kolonia - Nowogród - Osiedle Kol. 'frębaczów - Szkoła
Podstawowant 2 ul. Szltolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2 ul. M. Piłsudskiego12.
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Dowóz na 7.30

Długość trasy około 24km, około 55 rrczniów.

Odwóz:
o ieden poiazd o godz. 13.10

Szkoła Podstawowa nl, 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2

ul. M. Piłsudskiego 12- Osiedle Kol. Trębaczow - Nowogró d - Łuszczów Kolonia -
Zoftowka.
Długość trasy około 24 km, około 42 uczntow;

o drugi poiazd: o godz. 15.00

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. Piłsudskiego 12 - Osiedle Kol, l'rębaczow -
Nowogród -ł,ttszczow Kolonia - Zofiówka.
Długość trasy około 24 km, około 13 uczniów.

2. Część lI - Trasa II:
Podzamcze - Stara Wieś-Kolonia - Stasin - Stara Wieś- Szkoła Podstawowa nt 2
ul. Szkolna 53.
Dowóz na 7.30

Długośó trasy około 33 knr, około 39 uczniów.
Odwóz o 13.10

Szkoła Podstawowam 2 rr1. Szkolrra 53 - Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-Kolorria

-Podzamczę.
Długość trasy około 33 km, około 48 uozniów.

Odwóz o 13.50

Szkoła Podstawowanr 2 ul. M. Piłsrrdskiego 12- Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-
Kolonia -Podzamcze.
Długośó trasy około 33 km, około 19 uczrriów.

3. Część III- Trasa III:
stara wieś - podzamcze - stara wieś-kolonia - stasin - stara wieś - szkoła
Podstawowanl2 ul. M. Piłsuclskiego 12.

Dowózna7.30
Długość trasy około 33 km, około 39 rrczniów.

Odrvóz o 15.00

Szkoła Poclstawowa nr 2 ul. M. Piłsrrdskiego 12 - Stara Wieś - Stasin- Stara Wieś-
Kolorria - Podzanrcze - Stara Wieś.
Długość trasy około 33 krn, około 18 uczrriów.

4. Część IV- Trasa IV:
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. Piłstlclskiego 1 2 Podzamcrs- Karolin -
Witaniow.
Odwóz: o godz.15.00
Długośó trasy około 24 kln, około 2I uczniow.
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5. Część V - Trasa V:
Podzamczę - Kalolin - Ziółkóv,t -Witaniów - i'odzamczę - Szkoła Podstawowa nr
2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2 ul, M. Piłsudskiego 12.

Dowóz na 7.30

Długość trasy około 24km, około 85 uczniów - 2pojazdy.
Odwóz o 13.10
- Szkoła Podstawowanr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2 ul, M.
Piłsudskiego 12-Podzamczę - Witaniow - Ziółków - Karolin - Podzamczę
Długość trasy około 24km, około 73 uczntów - 2 pojazdy.

6. Część VI - Trasa VI:
Podzamczę- Szkoła Podstawowarlr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2
ul. M. Piłsudskiego 12.

Dowóz na 7.30

Długość trasy około 25 km, około 47 uczn1,ow.

Odwóz o 13.10
Szkoła Podstawowanr 2 rr1. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2
rr1, M. Piłsudskiego l2 -Podzatnczę.
Długośó trasy około 25 km, około 37 uczntow.

7. Część VII - Trasa VII:
Rossosz - Ciechanki Łęczyńskię - Ciechanki Krzesimowskie - Piotrówek Drugi -
Zaktzow - Leopoldów - Szkoła Podstawowa nt 2 uL Szkolna 53 - Szkoła
Podstawowant ż ul. M. Piłsudskiego 12.

Dowóz:
Długośc trasy około 29 km, około 31 uczniów.
Odwóz:

o ieden poiazd o godz.13.10

Szkoła Podstawowa m 2 rr1. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2 rrl. M.
Piłsudskiego 12 - Leopoldów ZaWzow - Piotrówek Drugi - Ciechanki
Krzesimowskie - Ciech ankt Łęczyńskie * Ro ssosz.

Długośó trasy około 29 kln, około 28 uczniów.
o drugi poiazd od poniedziałku do czwartku o godz. 15.00,

w piątki o godz. 14.00

Szkoła Podstawowa nt 2 trl. M. Piłsudskiego 72 - l,eopoldów - Zakrzow -

Piotrówek Drugi - Ciechanki Krzesimowskie - Ciechanki Łęczyńskie - Rossosz.

Długość trasy około ż9 km, około 3 uczniów.

3. W przypadku składania przęz jeclnego Wykonawcę oferty na dwie lub więcej części
zamówienia, Wykonawca winien jes| złożyc dwa/lub odpowiednio więcej formularzy ofert,

oddzielnie dla kazdej części. Wykonawca oferuje cenę brutto za jeden dzień dowozu
zgodnic z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

4. S,zczegołowy wykaz dni nauki w poszczegolnych miesiącach w okresie od 02 stycznia
2023 r. do 23 częrwca 2023 r. liczba dni plzewozu uczlriów do Szkoły Podstawowej nt 2
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w Łęozrrej w okresie od 02 styczniir ż023 r. do 23 czerwca 2023 r,:102 dni moze ttlcc
znrianie w związku z organizacją zajęc lekcyjnych w szkole.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i wanrnkach
opisanych we wzoIzę umowy stanowiącymzŃącznlk ru,5 do SWZ.
6. Zamawtający dopusz cza możliwo ść składania ofert częściowych - 7 części.
7. Opis przedrniotu zamówieniazpodziałem na części:

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

Zoflowka - ł,lszczow Kolonia - Nowogród - Osieclle Kol. Trębaczów - Szkoła
Podstawowanr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2 ul. M. Piłsudskiego12.

Dowóz na 7.30

Długość trasy około 24km, około 55 uczniów.
Odwóz:

. ieden poiazd o godz.13.10
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowa nr 2

ul. M. Piłstrdskiego 12- Osiedle Kol. T'rębaczów - Nowogró d - Łttszczów Kolonia -
Zoflowka.
Długość trasy około 24 km, około 42 uczntow;

r drugi poiazd: o godz. 15.00

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. PiłsLrdskiego 12 - Osieclle Kol. Trębaczow -
Nowogród - Łlszczów Kolonia - Zoftowka.
Długość trasy około 24 knl, około l3 uczniów.

2. Część II - Trasa II:
Podz,atncze - Stara Wieś-Kolonia - Stasin - Stara Wieś- Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Szkolna 53.
Dowóz na 7.30

Dłtlgość trasy około 33 km, około 39 uczniów.
Odwóz o 13.10

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 - Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-Kolonia

- Podzatncze.
Dłrrgość trasy około 33 krn, około 48 uczniów.
Odwóz o l3.50
Szkoła Podstawowant 2 ul, M. Piłsudskiego 12- Stara Wieś - Stasin - Stara Wieś-
Kolonia -Podzamcz,e.
Długośó trasy około 33 knl, około 19 rrczniów.

3. Część III- Trasa III:
Stara Wieś - Podzamcze - Stzl-ra Wieś-Kolonia - Stasin - Stara Wieś - Szkoła
Podstawowant2 rr1. M. Piłsudskiego 12,
Dowóz na 7.30
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Długość trasy około 33 krrr, około 39 uczrriów.
Odwóz o 15.00

Szkoła Podstawowanr 2 ul. M. Piłsudskiego 12 - Stara Wieś - Stasin- Stara Wieś-
Kolorria - Podzamcze - Stara Wieś.
Długość trasy około 33 krn, około 18 uczniów.

4. Część IV- Trasa IV:
Szkoła Podstawowanr 2 ul. M. Piłsudskiego 12 -Podzamcze - Karolin -
Witaniów.
Odwóz: o godz. 15.00

Długośó trasy około 24km, około 27 uczniow.

5. Część V - Trasa V:
podzamczę - karolin - ziółkow -witaniow - podzamcze - szkoła podstawowa nr
2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2 ul. M. Piłsudskiego 12.

Dowóz na 7.30
Długość trasy około 24 km, około 85 uczniów - 2 pojazdy.
Odwóz o 13.10
- SzkołaPodstawowanr2 ul. Szkolna53 - SzkołaPodstawowanT2 rr1. M.
Piłsudskiego 12-Podzamcze - Witaniów -Ziółków - Karolin -Podzamczę
Długość trasy około 24 km, około 73 uczntow - 2 pojazdy.

6. Część VI - Trasa VI:
Podzamcze- Szkoła Podstawowant 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowant 2
ul. M. Piłsudskiego 12.

Dowóz na 7.30

Długość trasy około 25 km, około 47 uczniów.
Odwóz o 13.10
Szkoła Podstawowanr 2 ul. Szkolna 53 - Szkoła Podstawowanr 2
ul. M. Piłsudskiego 1,2 -Podzamcze.
Długośó trasy około 25 km, około 37 uczniow.

7. Część VII - Trasa VII:
Rossosz - Ciecharrki Łęczyńskie - Ciechanki Krzesimowskie - Piotrówek Drugi -
Zaktzow - Leopoldów - Szkoła Podstawowa nr 2 ul, Szkolrra 53 - Szkoła
Podstawowanr2 rr1. M. Piłsudskiego 12.

Dowóz:
Długość trasy około ż9 km, około 31 rrczniów.
Odwóz:

. ieden poiazd o godz. 13.10

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 53 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M.
Piłsudskiego Iż - Leopoldów - Zaktzow - Piotrówek Drugi - Cieclranki
Krzesimowskie - Cięch anki Łęczyńskie - Rosso sz.

Długośó trasy około 29 km, około 28 uczniow.
. drugi poiazd ocl poniedziałku do czwartku o gotlz.15.00,
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w piątki o godz. 14.00

Szkoła Podstawowa nt 2 ul. M. I'iłsudskiego 12 - l,eopoldów - Zakrzow
Piotrówek Drugi - Ciechanki Krzesitrrowskie - Ciechanktł,ęczyńskie - Rossosz.

Długość trasy około 29 km, około 3 rrczniów.

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

8. Wyrnagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o

Wykonawcę.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
kierowców clryba, że z odrębnych przepisów wyrrika, że te osoby rrie muszą być
na umowę o pracę.

placę prZęZ

Wykorrawcę
zatntdnione

2) W trakcte reallzacjl zamowlęnta 7,amawtający Llprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odrrośnie spełniania ptzęz Wykonawcę wymogu zatruclnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonującyclr wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawląący
uprawniony jest w szczegolności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzerria spełniania ww. wyrnogów
i dokonywania ich oceny,
b) Ządanta wyjaśnień w przypadktr wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełriania ww.
wynrogów,
c) przeprowadzanl,a kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcię realtzacji zamówienia na każdę wezwanic Zalnawtąącego w wyz,naczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawcaprzedłoży Zamawtąącelnu wskazane porrizej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przęz
Wykonawcę osob wykonujących wskazane w pkt. 1 czyrrności w trakcie realizacji
zanrówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na poclstawie umowy o pracę osób
wykonuj ących czynności, któryclr doty czy wezwanie Zamawlającego.
Oświadczenie to powinno zawteraó w szczególności: dokładne określenie podrrriotrr
składającego oświadczenie, datę zŁożenta oświadczęnia, wskazante, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
\icz,by tych osób, irnion i nazwisk tyclr osób, rodzajl Llnrowy o pracę i wymiaru etatl oraz
podpis osoby uprawnionej clo złożenia oświadczcnia w irnieniu Wykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiedrrio ptzęz Wykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonrrjących w trakcie realtzacjt zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczetlie Wykonawcy (wraz z dokunrentern regtllującynr zakres
obowiązków, jezeli został sporząclzony). Kopia umowyiunrów powirlna zostać
zanonllTllzowana w sposób zapewniający ochronę darrych osobowych pracowrrików, zgoclnie
z obowtązującyrrri plzepisarni dotyczącyrrri ochrony darrych osobowych, w szczególności bez
aclresów, nr PESEI, pracowników. Imię i nazwisko placownika nie podlega anoninrizacji.
lnlbrmacje takie jak: data zawarcia ttmowy, todz,aj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
byó rrrożliwe do ziderrtyfikowania;
c) zaświaćlczęnię właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przęz, Wyl<onawcę lub
Podwykonawcę składek na lbezps,eczenia społeczne i zdrowottre z tytr-rłu zatrudnienia na
podstawie ttllów o placę za ostatni okręs rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgoclnośc z oryglnałetn odpowiednio plzez Wykonawcę kopię clowoclu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika pTzez pracodawcę do ubezpieczeń, zanotrinrizowaną
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w sposób zapewniąący ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącyrni ochrony danych osobowyclr. imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przesttzegania prawa
placy pTzęz Wykorrawcę, Zamawtający może zwrocic się o przeprowadzenie kontroli ptzęz
Państwową Inspekcj ę Pracy.
9. Wspolny Słownik Zamowtęń CPV: 60.13.00.00-8

I0. Zamavłiający nie dopuszcza składania ofer1 wariantowych otaz w postaci katalogow

elektronicznych.

71.Zamawiający przewiduje tnozliwości udzielenia zamówteri polegających na powtórzerriu
podobnych usług tj. zwtększenia ilości kilometrów na trasach. Warunki zwiększenia km
zostały określonę w umowie, która stanowi załączntk nr 5 do SWZ. Zwtększenie ilości
kilometrów nastąpi w przypadku konieczności zmiany trasy spowodowanej dojściern
dodatkowych dzieci, ktore będą korzystały z przęwozL:.

V. WIZJA LOKALNA

Zamaw laj ąc y n i e przewi duj e przep ro wa dzeni a w izj i,

VI.PoD\ilYKoNAWSTWo

1. Wykonawca może powlęrzya wykonanie częścl zamówienia podwykonawcy

(podwykonawcom).

2. Zamawtający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania plzęz Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.

3. Zamawtający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia

podwykonawcom, Wykonawca wskazŃ w ofercie części zamówienia, których

wykonanie zamletza powierzyó podwykonawcom olaz podał (o ile są mu wiadome na

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. TBRMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Iermitr realtzacjt zamówienia wynosi: od 02 sĘcznia 2023 roku

do 23 czerwca 2023 roku.

2. Szczegółowe zagadnl,enia dotyczące terminu realizacji urnowy uregulowane są we

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 clo SWZ.
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VIII. WARUNKI UDZIAŁa W POSTĘPOWANIU

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełrriają określone

przęz Zamawtającego wafunki udziału w postępowanitr.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki

dotyczące:

1) zdolności do występrlwania w obrocie gospodarczym:

Zamawtąący 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 przewożntka drogowego.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawtający nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykonali co rrajrrrniej jedną usługę w zakresie pTzewozu osób w ciągu ostatnich 3

lat, przed upływern terminu składania ofcrt, a jeż,eli okres prowadzenta działalności
jest krótszy -w tym okresie, wraz z dowodami określającyml czy te usługi zostŃy
należycie wykonane lub są wykorrywane nalezycie.

b) posiadają lub mają zapewniony dostęp (poprzez dzierżawę, wynajem, itp.) do

w pełni sprawnych jednostek sprzęttt i wyposazenia techrricznego koniecznych do

prawidłowego wykonania zamówienia w przypadku złożęnia oferty na wszystkie
części przeclmiottt zamówienia wykonawca zapewnia mitrimum 8 środków
transportu (jeden środek transportu przypada na realizację części: I, II, III, IV, VI,
VII przedrrriotu zanrówienia, dwa środki transportu na reallzację części: V (dowoz
godzina 7:30 i odwóz godzina 13:10) umożliwiającyclr przewóz dzicci i ntłodzicży
w ilości dostosowanej do liczby dzieci przewożonych na każdej z tras).

c) zapewnienie co najmniej 8 kierowców posiadającyclr kwalifrkacje i uprawnienia do

pT7,ewo7,Ll wskazanytli środkami tlansportu dzieci l młodzieży i co najnrnicj 8

pełnoletnich opiekunów spełniającyclr warutrki do bycia opiekunem
i zapewntających opiel<ę rrad dziećrrrt l tnłodzieżą podczas wsiadania, ptzejazdu
i wysiadania młodzieży (opiekurrem nie ntoże byó kierowca)
w przypadku składarria ofbrty na wszystkie części zamówiellia (ederr kierowca
i jederr opiekun niezbędni do lealizacji zanrówienia w części: I, II, IlI, IV, VI, VII
oraz dwóch kierowców i dwóch opiekurrów niezbędni do realizac.ji zamówicnia
w części: V).
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Zamawtający, w stosunku ćlo Wykonawców wspólnie ubiegających się o rrdzielenie

zanrówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lrrb

zawodowej - dopuszczałączne spełnianie warunku pIzęz Wykonawców.

Zamawtający moze na każdym etapie postępowanla, uznać, ze wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnoścl, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznyclr interesów,

w szczególności zaangażowanie zasobów tęchnicznych lub zawodowych wykonawcy

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

r e allzacj ę zamow tęnt a.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.

)

Z postępowania o trdzielerrie zamówienia wyklucza się Wykorrawców, w stosunku do

ktorych zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych :

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

Wykluczenie Wykorrawcy następuje zgodnie z at1. I1I Pzp.

x. oŚwrłuczENlA I DoKUMENTv, JAKIE ZoBoWIĄzANI SĄ DoSTARCzyC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIABRAKU PODSTAW

WYKLUCZENIA (PoDMIoTowE Śnooxr DoWoDowE)

Do oferty Wykonawca zobowiązarry jest dołącz,yć aktualne na dzięń składania of'elt

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

wykluczenia z postępowania - zgodnie zZałącznikiem nr 2 i 3 do SWZ;

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

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wyklrrczenitt oraz spełnia wartrnki udziałtr

w postępowanirr.

Zamawtąący wzywa wykonawcę, którego oferta zostŃa najwyżej oceniona, do złożenia

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

środkow dowodowych, jezeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub

dokumentach zanrówienia, aktualnych na dzień złożęnia podmiotowych środków

dowodowyclr.

Podrniotowe środki dowodowe wymagane od wykorrawcy obejmują:
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1)wykaz usłttg wykonanyclr, a w plzypadku świadczenia okresowych lLrb ciągłych równiez

wykonywanych, w okresie ostatrrich 3 latprzed rrpływem terminu składania ofert, a jeżelt

okres prowadzęnia działalności jest krótszy -w tyrn okresię wraz z podaniem iclr wartości,

przedrniotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz ktotych usługi zostały wykonane, oraz

zŃączenlem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

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

wystawione ptzez podnriot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągŁych są wykonywane, a jeżelt z uzasadntonych przyczyn

o obiektywnym charaktęrze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych ltrb

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokurnenty potwierdzające ich należyte

wykonanie powinny byó wydane nie wcześniej niz 3 miesiące ptzed upływem terminu

składarria ofęrt - w,zor Załączniknr 4.

ż) Wykaz pojazclow dostępnych wykonawcy usługi w celu rca7lzacji zamówienia wraz

z infblmacją o podstawie dysponowania tymt pojazdami - wzor Załączniknr 7.

3) Wykaz osób, które będą r-rczestniczyó w wykonywaniu zamówienia wraz z intbrmacjami

na temat iclr kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonywania zamówienia,

a takżę zakresu wykonywanych przez nie czynnośct, otaz informację o podstawie do

dysponowania tymi osobanri -wzór Załączniknr 6,

5. Zanlawiający nie wzywa do złożenla podnriotowych środków dowoclowych, jeżeli:

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

w szczegolności rejestr,ów publicznych w rozutnienir: ustawy z, dnl,a l7 lutego 2005

r. o informatyzacjt działalności poćlmiotow realiztrjących zadania publiczne, o ile

wykonawcawskazŃ w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. dane

unroźliwiające dostęp do tych środków;

2) podrniotowyrl środkienr dowoclowyrn jest oświadczelrie, którego treść odpowiada

zakresowi oświadczenia, o któryIn lnowa w art. 125 ust. 1.

8. Wykorrawca rrie jest zobowtązany do zŁożenla podrniotowych środków clowodowych,

które zamawiający posiada, ie,żęIi wykonawca wskaze te środki oraz potwierdzi ich

prawidłowośó i aktualrrość.

9. W zakresie nieuregulowanynr tlstawą Prp. lub niniejszą SWZ do oświaclczeń

i dol<urnentów składanych przez Wykor'awcę w postępowaniu zzrstosowanie mają

w szozegolności przepisy roz;porządzenia Ministra Rozwoju Pracy i fęchrrologii z dnta
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23 grudnia 2020 r, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz inrrych

dokumentów lub oświadczeń, jakiclr może żądac zamawlający od wykonawcy oraz

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

spotządzanta i przekazywania informacji otaz Wmagań technicznych dla dokumentów

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,

ntezależnię od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawrrych.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach podrniotów udostępniających zasoby, jeśli podrnioty te wykonają

świadczenie do ręalizacji którego te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do

oddania mu do clyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego

zamówienia lub inny podmiotowy śr,odek dowodowy potwierdzający, że wykonawca

realtzując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zamawtający ocenia, czy rrdostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające

zasoby zdolrrości techniczne lub zawodowę, pozwa\ają na wykazanie pTzez wykonawcę

spełniania walunków udziału w postępowaniu, a takZę bada, czy n|ę zachodzą wobec

tego podnriotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziarre wzglęclern

wykonawcy.

Jężęli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby rrie

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowanirr lub

zachodz,ą wobec tego podrniotu podstawy wykluczenia, zanawiający żąda, aby

wykonawca w terminie określonym plzez zamawtającego zastąpił ten poclmiot innym

podmiotem lub podrrriotanri albo wykazŃ, że samodzielnie spełnia warunki udziału

w postępowaniu,

UWAGA: Wykonawca nie moze, po upływie terminu składania ofbrt, powoływaó się na

zdolności lub sytuację podmiotow uclostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania

,,

J.

4.

5.

6.

Strona 15 z 26



1,

2.

Nr postępowania. SP2.272.1A 2022

ofbrt nie polegał on w danynr zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniaj ąoyclr zasoby.

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

udostępniających zasoby, przedstawta, wTaz z oświadczenient, o którym mowa

w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze oświadczęnte podrniotu udostępniającego zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie

warunków r"rclziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na

jego zasoby, zgodnie zkŃalogtem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

XII.INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy 111ogą wspólnie trbiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnornocnika do reprezentowania iclr w postępowaniu albo do

reprezentowania i zawarcla umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo

winno byc załączone do oferty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenię zamowienia,

oświadczęnia, o których mowa w Rozdziale X rrst. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.

Oświadczenia te polwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków

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

udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Oświadczenia i dokumerrty potwierdzające brak poclstaw do wykluczenia

z postępowar'ia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegającyclr się o zamówienie.

XIII. SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TRDŚCI SWZ

1. Korrrunikacia w postępowaniu o udzielerrie zanrówienia i w konkursie, w tym składanie

ofert, wniosków o dopttszczenie do udziału w postępowaniu lub konkttrsie, wynliana

inforrnacji otaz przekazywanle dokrrmentów lub oświadczeń mlędzy zamawląącyl71

a wykonawcą, z Llwzględrrienienr wyjątl<ów określonych w ustawte Pzp. odbywa się

pTzy uzyciu środkow konrrrrrikacji elektrontcznej. I)rzęz środki konrunikacii

eiektroniczncj rozunrie się środki konrunikacji elektrontcznej zdefiniowane w ustawie
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z dnla 18 lipca 2002 r. o świadczetriu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r, poz,.

344).

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

dowodowę, pełnomocnictwa, zobowiązante podmiotu udostępniającego zasoby

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

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

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

niewazności, w formie elektroniczrrej ltrb w postaci elektronicznej opatrzonej podpisenr

zaufanym lub podpisem osobistym.

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

1) drogą elektroniczną:info@sp2|eczna.p|;

2) poprzęz Platforrnę, dostępną pod adresem:

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

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

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

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

6. Zgodnte z 67 ustavury Pzp., Zatnawiający poclaje wymagania technicznę zwlązanę

z kot zy stanlęm z P latformy :

1) stały dostęp do sieci Internet i rninirnalna prędkość połączenia intęrnetowego nie

mrriejsza niż 5l2kbls,

2) Komputer klasy PC lub MAC, o rrastępującej konfiguracji: pamięć min 2GB Rarn,

procesol, lrrtel IV zcHz,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 ,Mac
Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka iIrternetowa obsługująca TLS I.2, najleptej

w najnowszej wersji w przypadku Intelnet Explorer minirnalnie wersia 10.0,

4) Włączona obsługa JavaScript,

7, Osobą uprawnioną do porozumiewatria się z Wykonawcami jest: Zakrzewska Sylwia

i Karolina Wojcik.

8. W korespondencji kierowanej do Zamauliającego Wykonawcy powinni posługiwać się

numelenl przedrniotowego postępowania,

9. Wykonawca możę zwToclc się do zamawtającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści

SWZ.
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7,ama:ltlający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłoczllie, jednak nic poż,ntej niż

na 2 drri przed upływern tęrminu składania odpowiednio ofbrt, pod warunkiętn żę

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

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

Jężęlt zamawtający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11,

przedłuża termin składania ofbrt o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami rriezbędnymi do nalezytego

przygotowania i złożęnta ofęr,t. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie

wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 7l, zamawiający nie ma obowiązkrr

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązkrr przedłużenia terminu składania of-ert.

Przedłużęnie terminu skłaclania ofer1, o których mowa w ust. 72, nle wpływa na bieg

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

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

1, Wykonawcamożę złożyc tylko jedną ofertę.

2, Treść ofelty nrusi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowyrn - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowlązany złożyc:

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

2) zobowtązanie innego podmiotu, o któryrn mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ fiezeli

dotyczy);

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

pełnono cnictwa (j eżell d oty azy).

4, Oiblta powitltra byó podpisana prze7. osobę upowaztriolrą do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z fbrmą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym

dokumencie, właściwynl dla danej forrrry organizacyjnej Wykonawcy albo przęz

upełnonrocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba

dziŃająca w imieniu wykonawcy jest rrmocowana do jego reprezentowanla, 7,alTl.awiający

żąda od wyltonawcy odpisu lub inforrnacji z l(rajowego Rejestru Sądowego, Cerrtralnej

Ewidencji i lnfbrrrracji o Działalności Gospodarczei lub inrrego włzrściwego rejestru.
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6,

Oferta oTaz pozostałe oświadczenta i dokurrrenty, dla ktoryclr Zamawiąący określił

wzoTy w formie formularzy zamieszczonych w załączntkach do SWZ, powinny byó

sporuądzone zgodnie ztyni wzorami, co do treścl oraz opisu kolumn i wierszy.

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobisĘm.

Of-ęrta powirrna byc sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na

ofertę powinien byc czytelny.

Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozttmieniu

ustawy z dnta 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nięuczciwej korrkurencji tj. (Dz. U.

z 2022 T. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później ntż, w terminie składania ofert,

zastrzec, że nte mogą one być udostęprrione oTaz wykazac, iż zastrzężone informacje

stanowią taj emnicę przedsiębiorstwa.

W celu złożęnia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować

zgodnie z irrstrukcjami dostępnymi u dostawcy lozwląz.anla informatycznego pod

adresetn www.oneplace.marketplanet.pl.

Przed upływern terminu składania ofert, Wykonawca możę wprowadzić zmiany do

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu nalezy w systemie Platformy kliknąó

przycisk ,,Wycofbj ofbrtę". Z,mtana ofbrty następuje poprzez wycofanie ofelty oraz jej

ponowne złożęnte.

Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym clokumenty potwierdzające

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcyrn przekazuje się wraz

ztłumaczenienr rra język polski.

Wszystkie koszty zwlązanę z uczestnictwetn w postępowaniu, w szczególności

z przygotowaniem i złożęntenl oferty porrosi Wykonawca skłaclający oferlę.

Zamawtający nie przewidu.je zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7.

8.

10.

1,1 .

,l2.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFBRTY

1. Wykonawca podaje cenęza rea7lzację przeclmiotu zamówienia zgodnle ze wzoręfil

F-omrularza Oferlowego, stanowiącego Załączlrik nr 1 do SWZ.

Wykorrawca jcst zobowl,ązany podaó w ofercie cenę brutto za 1 dzień wyltonywarria

dowozenia, co będzie stanowić cenę ol'ertową podlegającą ocenie oraz cenę za 1 km.

Cena ofertowa brutto musi uwzglęciniac wszystkie koszty zwlązane ,z realt,zacją

)
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przedrniotll zamówienia zgodnie z opisem przedrniottt zamówienia ota,ż islotl-ryllli

postanowieniami umowy określonyrni w niniejszej SWZ.

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

i wyczerpującą wszelkie nalezności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane

z r ealizacją przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty powinna byc vqłażona w zŁotych polskiclr (PLN) z dokładnością do dwóch

rniejsc po przecinku.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczęń w walucie obcej.

6. Wyliczona cena of'erty brutto będzie sŁużyc do porównania złożonych ofert i do

rozltczenia w trakcie reallzacjt zamówienia.

7. JężeIt zostŃa z,łożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnta 11 marca 2004 r, o podatku od

towarów i rrsług (Dz. U. z 2022 T. poz. 93I z póżn. zm.), dla celów zastosowania

kryterium ceny lub koszttt zarnawtający doltcza do przeclstawionej w tej ofbrcie ceny

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rczltczyc. W of-ercie,

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

1) poinfbrrnowania zanrawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do

powstania u zamawl,ające go o bowiązku po datkowego ;

ż) wskazania na7,wy (rodzajrr) towaru lub usługi, ktoryclr dostawa lub świadczenie będą

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania waltości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym

zarnawtaj ące go, b ez l<woty po datku;

4) wskazania stawki podatku od towarow i usług, która zgodrrie z wiedzą wykonawcy,

będzi e rniała zastosowanie.

8. Wzór Fornlularza Ofertowego został opracowany przy zŃożentu, tż wybor oferty nie

będzie prowaclzić do powstanla u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowlązany jest złożyc oświadczerrie

o powstaniu Ll Zanawlającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio

zmodyfi kować treść fonrrul arza.

XVI. WYMAGANIA DOTY CZĄCE WADIUM

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

1.

1

Wykonawca będzie związany ofertą przez okręs 30 dni, tj. do dnia 17.01.2023 r.

Bieg terminu związanta ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

związanta ofertą wskazanego w ttst. I, Zamawtający przed upływem terminu z,wiązania

ofertą zwrala się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody naprzedłużenie tego

terminu o wskazywany ptzez niego okres, nie dłvższy ntż 30 dni. Przedłuzenie tęrnrinu

związania oferlą wymaga złożęnia pTzez wykonawcę pisemnego oświadczęnia

o wyrazeniu zgody naprzedłużenię terminu związania of-ertą,

XVIII. SPOSOB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyc poprzęz Platforrnę do dnia 19.12.2022 r. do godziny 10:00.

O terminie złożęnta oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na

platforrnie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 r. o godzinie 10:30

Najpóźniej przed otwat,cienr ofert, udostęprria się rra stronie inlernetowej prowadzotrego

postępowania infonnację o kwocie, jaką zamierua się pl,zęznaczyć na sf-rnansowanie

zarrrówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego

postępowania inlormacje o:

1) nazwaclr albo imionach t nazwiskach oraz siędzibach lrrb miejscach prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamięszkania wykonawców, których oferty

zostały otwarte;

2) cenaclr lub kosztach zawartych w ofertaclr.

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

1. Krl.teria wyboru ofert. Za najkorzystniejszą zostalrie uztana ofelta, która będzie miała
najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z tlwzględnieniem kryteriów oceny,
wymierrionyoli poniżej .
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2. Sposób oceny ofelt.

Zatnawtający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena -60% -60 pkt

cęna okręśla koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przeclrniotu zamówtenia przez
Wykonawcę, wynikaj ący z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca
poniesie w zwlązku z rcalizacją przedmiotu zamówienia;

ofbrta złożonaprzęz danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwoch rniejsc po

przecinku Llczbę punktów wynikającą zę wzolLl:

p, ('n,in 
, 69

C,

gdzie: P1 Ltczba punktów jakie otrzyma badana oferta "|" za kryteriurn "Cena ";

Cn,in nĄntższa cena oferowana brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;

Ci cena brutto oferty badanej "i";
60 max.liczba purrktów, jakie moze otrzymac oIbrta za kryterium ,,Cena";

b) fermin płatności 20oń

. termin7dni-lpkt
r termin 14 dni - 5 pkt
. termin 27 dni 20 pkt

c) Doświadczenie w wykonywaniu przewozu osób -20%
. wykonanie 1 usługi clowoztl 0 pkt
o wykonanie 2 lub więcej usług clowo ztt - 20 pkt

Za ofertę najkorzystnielsząLlznana zostanie oferta, która uzyskanajwyższąliczbę ptrnktów
wyliczoną jako sullę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
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L.p. I(ryterium znaczęntę
procentowe

Maksymalna ilość punktów jakie moze otrzymac
of'erta za dane kryteriurn

1 Cena 60% 60 punktów zanaintższą cenę
2 Termin płatności

za usługę
ż0% Minimalny zaoferowany termin płatriości lnoze

wynosić 7 dni od dnla złożęnia prawidłowo
wystawionej faktury. Naj dłuzszy zaofbrowany
termin płatności możę wynosić 2I dni ocl dnia
złożęnia prawidłowo wystawionej taktury.
Termin płatności liczy się od daty złożęnta
prawidłowo wystawionei faktury- 20 pkt.

ĄJ Doświaclczenie
w wykonywaniu
przewozu osób

20% Wykonawca winien udowodnió wykonanie
mininrum jednej usługi polegającej na przewozie
osób - 0 pkt. Wykazanie dwóclr lub więcej usług -
20 pkt.
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Maksymalna liczba punktów jaką moze uą,skać W),konawca Ę,nosi - 100 pkt.

3. Punktacjaprzyznawana ofertom w poszazęgólnych kryteriach oceny ofert będzię liczona

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

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moze żądaó od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

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

naj korzystn iej szą (uzyska łącznte naj wi ększą i 1o ś ó punktów).

XIX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYC

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

1. Zamawlalący zawlęTa umowę w sprawie zamówienia publicznego w ternrinie nie

krótszym niZ 5 dni od dnia przesłanta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty.

2, Zamawtający może zawrzeó umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowarriu o udzielenie zamówienta

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkoruystniejszą, będzie zobowiązany

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należfiego wykonania umowy

Qeżelijego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale

XX SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty złożonej ptzez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzięlęnie zamówięnta Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ptzed zawarcl,em

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych

Wykorrawców.

5. Wykonawca będzie zobowlązany do podpisania umowy w miejscu i terminie

wskazanym pr zęz Zamaw taj ące go .

XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie \yymaga wnięsienia zabezpteczcnia nalczytego wykonania unorły,
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XXI.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOŚCI rnr
ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamowięnia

prrblicznego na walunkach określorrych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik

nr 5 do SWZ.

ż. Z,akręs świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowtązanl,em zawaliym w ofercie .

3. Zamawiający przewiduje nrozliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści

wybranej ot-erty w zakresie uregulowanym w art, 454-455 Pzp oraz wskazanyln we

Wzorze Umowy, stanowiącymZa|ącznik nr 5 do SWZ.

4, Zml,ana Llmowy wymaga dla swej wazności, pod rygorem niewazności, zachowania

lorIny piscmnej.

XXII. POUCZENIE O ŚnOnXłCH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY

1. Sroćlki ochrony prawnej określone w nirriejszym dzialę przysłtrgują wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli rna lub miał interes w uzyskaniu

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

naruszenia pTzez zamawlającego pfzepisów ustawy Pzp.

2. Sroclki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynąącego postępowanie o udzielenie

zamówienia iub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują

równięz organlzacjonr wpisanylTl na listę, o ktorej mowa w art. 469 pkt 75 Pzp. oruz

Rzecznikowi Małych i Sredrrich Przedsiębiorców.

3. Oclwołanie przysługuje na:

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

o udzielenie zamówienia, w tytn na plojektowane postanowienie unowy;

2) zanieclranie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do któlej

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

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

zamawlającemll plzed upływenl terminu do wrriesienia odwołania w taki sposób, aby

rnógł on zapoznaó się z jego treścią przed upływenr tego tcrnrintt.

Strona 24 z 26



N r postępowan ia, SP2,27 2, 1 A.2022

5. Odwołarrie wobec treści ogłoszęnia lub treści SWZ wnosi się w tenninie 5 drri ocl dnia

zamleszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamowtęń Publicznych lub treści SWZ na stronie

internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terrninie:

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli infbrrnacja została przekazana przy użyciu środków

komunikacj i elektronicznej,

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

podstawę jego wniesienia, jeżelt informacja zostńa ptzekazana w sposób inny niz

określony w pkt 1).

7. Oclwołaniewprzypadkach innychnizokreślonewpkt 5 i 6 wnosi sięwterminie 5 dni od

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu nalezytej staranności można było powziąó

wiadomość o okolicznościaclr stanowiącyclr podstawę j ego wniesienia

1. Na orzeczęnie Izby oraz postanowięnie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1

ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczęgo przysługuje skarga

do sądu.

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skalgi stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnta 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,

jeżeli przepisy rriniejszego rozdziału nie stanowią irtaczej.

3, Skargę wtlosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,

zwanego dalej "sądem zamówień publicznyclr",

4. Skargę wnosi się za pośrednictwenr Prezesa Izby, w tęrminie 14 drri od dnia doręczenia

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o któryrn mowa w art. 519 ust. 1 ustawy

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

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczle z jej wniesieniem.

5. Prezes Izby ptzekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu

zamówień publicznych w terrrrinie 7 dni od drria jej otrzymania.

xxIII. \ilYKAZ ZAŁĄCZNIKOW Do SwZ

Załącznlknr I F-ornrularzOfertowy

Z,ałącznlknt 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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Załącznik nr 3

Z,ałącznt\<nr 4

Ziilączntknr 5

Załączntknr 6

Załączntk nr 7

Oświadczenie o braktt podstaw do wykluczenia

Wykaz usług

Wzot umowy

Wykaz osób

Wykaz pojazdów

Dyrektor SzkoĘ Podstawowej nr 2

mgr MałgorzataFryt
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Załączniknr 1 do SWZ

zamawiaiacv:
szkoła podstawowanr2
im. Tadeusza kościuszki
w Łęcznej
ul. Szkolna 53

i ul. Marszałka Piłsudskiego 12

21-010 Łęczna

FORMULARZ OFERTOWY

,rPrzewóz dzieci do SzkoĘ Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy

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

do23 czerwca 2023 roku"

CZĘŚC

(wpisać część zamówienia której dot. oferta)

Dane wykonawcy/wykonawców

1. Nazwa/firma:

2. Adres:

3. Miejscowość:

4. Kod pocztowy:

5. Województwo:

6. NIP:

7. RF]GON:

Dane teleadresowe, na które należy przekazywac korespondencję związaną
z ntnt€1 szyrn po stępowani em :

8. Nr tel.:

9. Adrese-rnail:

10. Adres do korespondericji (eżeltjest inny niz adres siedziby):

1 1 . Osoba upoważniona do reprezentacj i Wykonaw cy l ów i podpisuj ąca ofertę:
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12. Imię i nazwisko osoby upowaznionej do kontaktu zZamawtającym:

Niniejszym oświadczam, iż:

1. OferLrję wykonatrie zamówienia w zakresie ob_iętyrn Specyfikacją Warunków Zalnowienia za:

l)Dzienna cena brutto wraz z opiekunem

Dzi enna cena ry cz,ńtowa netto wraz z opiekunenr :

(słowrrie:

zł

zł

ż) Cena za 1 km wynosi:,. brutto

(cena nie ulegnie zmianie podczas obowiązywania unrowy)

2. Termin płatności falrtury wynosi ....,,.,.dni

3. Doświadczenie w wykonywaniu przewozu osób

1) 1 usługa*
2) 2 r-rsługa*

3) więcej usług.*

x niepotrzebne skreśIić

4. Oświadczenia Wykonawcy:

1) Zarrrówier-rie wykonam w terminie wynlagallyln przezZalnawiającego, tj. od 02 styczniaż023
roku tlo 23 czerwca 2023 rol<u.

2) Zaponl,ałem się z treścią Specyl'ikacji Warunków Zanrówienia (w tym ze wzorelll unrowy)
i tlie wt-lclszę do niej zastrzeżeń oraz ltzysltaletrr konieczne infornrac_je do pt,zygotowania

oferty i lvykorrania zatlówietlia,
3) [Jwazam się zazwiązallego niniejszą o|'ertąprzez ol<r,es 30 dni od rrpływrr terllri1-11_1 składaIlia

ol'ert.
4) Oświadczanry, ze w celrie llaszej oferty uwzględnione zostaŁy wszystkie koszty wykonania

przednr iotowego zanlówienia.
5) Oświadczanl, ze wypełrliliśrny obowiązki infortrracyjlre przewiclzialle w art. 13 lub art. 14

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośt,ednio ltrb pośredrrio
pozyskałern w celLI Lrbiegarlia się o Lrdzielęnie zamówienia publiczriego w rrirrie.jszyrn
postępowanilt. **
+x W przypaclku gcly rvyltotralvoa nic pt,zckazttjc danych osobor.vych inIrycll lriż bez1lośreclnio jego dotyczących lub zachodzi
lvylączenie stosowatlia obolviązku inlbrnlacy.jnego, stosol.vnie do aI,t. l3 ust,4ltrb art, 14 rrst. 5 RODO treści oświaclczctlia
rvykonarvca nię skłacla (trsunięcie trcści ośrviadczenia Irp. przczjcgo lvykrcślcnic),
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5.Inlbrrlacje stanowiące ta.jenlnicę pl,zedsiębiol,stwa znajdLrją się w kopercie ozrlaczone.j

napisern ,,tajetlllica przedsiębiorcy" i zawarte są na stronach l]r ....,.....,....

(UWAGA: Wykonuwcct obowiqzany jest uzasadnić zustrzeżenie niektóryclt informacii .juko
tujemnicy przedsiębiorstń,a. Brak uzusudnienia przez wykonawcę podstuw do zustrzeżenia dunyclt
informacji jako tajemnicy prz,edsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskutecznel.

6. Usługi objęte zamówienietn zalnierzamy wykorrać:

1 ) sanri*
2) zalnierzalny zleció podwykonawcom w części

7.Wykonawca jest:

1) rnikroprzedsiębiorcą*
2) małym przedsiębiorcą*
3) średnim przedsiębiorcą.x

* niepotrzebne skreślić

Defirricja nrałych/średnich przedsiębiorstw została okręślona w zaleceniu Komisji
z dnla 6 rnaja 2003 r. doĘczącym definicji rnikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz, UE L 124 z 20.5,2003, str. 36).
Milrroprzedsiebiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niz l0 osób iktórego roczny obrót
lub roczna sulna bilalrsowa riię przękl,acza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia rnniej niz 50 osób i któr,ego roczrry obrót
lub roczna sulla bilansowa nię przekracza 10 rnilionów EUR.
Średnie prze dsiebiorstwa: przedsiębiorstwa, którę nie są mikroprzeclsiębiorstwami arri nrałytlri
przedsiębiorstwarni i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nię przektacza
50rrrilioriów EUR lub roczna surna bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

I)okumenty:

Na potwierdzenie spełrrienia wymagań do oferty załączam:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

(data i podpis Wykorrawcy)
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Załączniknr 2 do SWZ

zamawiaiacyl
szkoła podstawowany2
im. Tadeusza kościuszki
w Łęcznej
ul. Szkolna 53

i ul. Marszałka Piłsudskiego |2
21-010 Łęczna

Wykonawca:

(pełna na:lva/firnla, adres, v :alełlo,ści od
p odnt iotu : N I P /P ES E l., K RS/C E i DG)

replezentowatl.r/ przez;

(imię, nalrisko, statlott,isko/podstalua do
repre:enlacj i)

oświadczenie wykonawcv

slrładane na podstawie art. 125 ust.l ustawy z dnia 11 września ż019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jalro: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postępowania o trdzielenie zarnówienia publicznego pn. ,,Przewóz r]zieci do Szkoły

Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszlti w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i uI. MarszałIra Piłsudsltiego l2
w ol<resie od 02 styczIia 20ż3 roltu do 23 czerwca 2023 rolru" prowadzonego przęz Szkołę Podstawową
nr 2 im. Tadeusza Kościuszlii w ł,ęcznej, oświadczarn, co następuje:

Oświadczanr, ze spełtliatn warunki udziału w postępowaniu określone przęz zafi)a:wiającego w SWZ.

.(nt iejscrn,ośĄ,dnia,,_,,,, _ _, _ _ _. r.

(poclpis)
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Oświaclczam, żę w celll wykazania spełniania wat,ulrków udzialtt w postępowallil_t, określonych przez

zaInawiającego w SWZ

po leganr na zasobaclr następLrj ącego/ych podrn i otr"/ów :

w rrastępLrjącynr zakresie:

(lvskct:ttć podntiot i określić od1,lolriedni :akt,es tlla lska:ttttego por.lntiotu)

(mi ej s c olt, ośQ, dn ia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f .

fuodpis)

Oświadczanr, ze wszystkie infonrracje podane

i zgodrre z prawdą oraz zosIńy przedstawiolre z

zatnawiającego w btąd przy przedstawianilt infornacji.

(mielscol1,ośĄ, dnia

w powyzszych oświadczeniach są aktualne

pełrrą świadonością konsekwencji wprowadzenia

(pcldpis)
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Załączniknr 3 do SWZ

zamawiaiacyz
szkoła podstawowanr 2
im. Tadeusza kościuszki
w Łęcznej
ul. Szkolna 53

i ul. Marszałka Piłsudskiego 12

21-010Łęczna

Wykonawca:

(pełna nal,ctfirnla, ądres, v :ależności od
p od m ioltt : Nl P /P ES E L, KRS/C Ei DG)

reprezentowan]r' przez:

( i n ię, nalll i s ko, s tct ll olt, i s ko/p o d s t aly ct do
repre:enlacj i)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. l25 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: tlstawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESŁANEK WYI(LUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o uclzięlęnię zatnówienia publicznego pn. ,,Przewóz t]zieci do Szkoły

Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12
w olrresie od 02 stycznia 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku" prowadzotlego przez Szkołę Podstawową
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w oświadczam, co

l. Oświadczarn , że nie podlegani wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczarrr, że nie podleganr wykluczeniu z postępowania na podstawie al1. l09 ustawy Pzp.

w zakresie jaki Zamawiający wyrnagał,

3. Oświadczanr, że nie zachodzą w stosunku do mrrie przesłarrki wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 7 Lrst. l ustawy z drlia l3 kwietnia 2022 r. o szczególrtych tozwiązaniach w zakresie

przeciwclziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących oclrronię bezpieczeństwa narodowego

(Dz. U. poz, 835 zpóźn, zm.)

(ntiejscolt,ość), dnia __________,_ r,

(podpis)

Oświadczarn, że zachodząl nie zachotlzą* w stosulrku do nlnie podstawy wykluczenia wymienione porrizej

z postępowania rra podstawie art, ...",_..__.___.Llstawy Pzp(podać majqcq zaslosowanie podstctwę lu))kluczenią

spośródw)lntieniorylch l,v art. ]0B ust. l pkt l, 2, 5 ttstctw1, Pzp lub art.. l09 t§tclrvy Pzp). Jednocześnie
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oświadczatr', żew związku z ww. ol<olicznością, Ila podstawie aff. l l0 usl.2 ustawy Pzp podjąlenl następujące

środki naprawcze;

* niep otrzebne s kreślić
.(miej scotv ośQ,dnia _ _ _ __ _ _____ _ _, r.

(podpis)

NaleĘ \łTpełnić jeżeli Wykonawcy powołują się na zasoby podmiotu trzeciego. Jeżeli nie pozostawić

nie wypełnione lub oznaczyć zapisem - nie doĘczy

Oświadczarn, ze następltjący/e podnriotly,na którego/ych zasoby powołLrję się w niniejszyrn postępowaniLt,

tj,:

(podac pelllq nct:lt,ę/firmę, ądres, ct tąk:e }l,:ole:ności od podniotu; NIP/PL,SiEL, KRS/CEiDC) llie podlega/ją

wyklltczeniu z postępowarria o udzielenie zamówienia.

.(ntiej scollośQ,dnia ___ _________ _, r.

Oświadczatn, ze wszystkie informacje podarie

i zgodrre z prawdą oraz zostały przedstawiotre z

zanawiającego w błącl przy ptzedstawiatliit informacji.

(m iejscolr ośĄ,dnia,____________ r.

w powyzszych oświadczeniach są aktualne

pełną świadornością konsekwencji wprowadzenia

ftlodpis)

oŚwrłncZENIE DoTyCzĄCE poDMIoTU, NA KToREGo zASoBy powoŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

oŚwIADCZE I\IE DoTy CZ ĄCE poDANyC H lN FoRMACJI :
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Zalączniknr 4 do SWZ

zamawiaiacv:
szkoła podstawowanr2
im. Tadeusza kościuszki
w Łęcznej
ul. Szkolna 53

i ul. Marszałka Piłsudskiego 12

21-010 Łęczna

Wykonawca:

(pełna nalua/fil,na, adres, ł:ależności od
podmiolu : NIP/P ESEL, KRS/C EiDG)

reprezentowatr}, przez:

(i nt i ę, n a:lr i s ko, s l ttn o:l, i s ko/p od s / all, a d o
repre:erttctcj i)

WYKAZ USŁUG

Na potrzeby postępowania o udzielerrie zamówięnia publicznego pIl. ,,Przewóz c]zieci do Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szlrolnej 53 i ul. Marszałlta Piłsudskiego 12
w ol<resie od 02 styczlia 2023 rolru do 23 czerwca 2023 rokrr" prowadzonego przęz Szkołę Podstawową
nr 2 im. Tadeusza Kościrrszki w Łęcznej

Do powyzszego wykazu należy zŃączyć dowody dotyczące wykazarrych usług określające czy usługi te
zostały wyl<onane w sposób należyty i są prawidłowo ukończotre.

Dowodatli, o których tnowa wyzej są refererrcje bądź irrne dokunrenty wystawione przez podmiot, r-ra

rzecz ktorego usługi były wykonywanę, a 1eżeli z uzasadniolrej przyczyny o obiektywriym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tycli dokurnerrtów - inne dokumerrty. W przypaclku gdy Zanlawiający jest
podtlriotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane, Wykolrawca nie tna obowiązku przedkładać
dowodów, o którycli tnowa wyzej,

r.

Lp. Przeclmiot usługi Wartość usługi Data wykonania DokumenĘ dołączone

do wykazu usług

(mia.lscol1,ośQ,dnia

(podpis)
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Załączniknr 5 do SWZ

zamawiaiacy:
szkoła podstawowanr2

im. Tadeusza kościuszki
w Łęcznej
ul. Szkolna 53

i ul. Marszałka Piłsudskiego 12

21-010 Łęczna

UMOWA NR .../PRZEWOZY 12022

Zawartaw dniu ..2022r.wŁęcznej pomiędzy:
Nabywca:
Gminą Łęczna Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, NIP: 505 00I77 49
Odbiorca:

Szkoła Podstawowanr 2 w Łęcznejim. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej pr7y ul. Szkolnej
53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 - reprezentowana przez Dyrektora SzkoĘ
Podstawowej Nr 2 mgr Małgorzatę Fryt zrranąw dalszej części umowy
ZAMAWIAJĄCYM

a

zwanym w dalszej części umowy

w wyniku plzeplowadzonego w oparciu o ustawę z dnta 1 1 wrześlria 2019 r. Prawo zanrówień
publiczrrych(Dz. U. z 2021 T. poz. ll29 z pożn. zn.)postępowania w trybie podstawowym
została zaw arta umowa następuj ącej tre ści :

§1

l. Zamawtający zleca, a Wykonawca przyjrnuje do wykonania zadanię pn. ,rPrzewóz dzieci
do SzkoĘ Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szlrolnej 53
i ul. Marszałka Piłsuclskiego 12 w okresie od 02 stycznia 2023 roku do 23 czerwca 2023
roku".
2. Przedmioten zamówienia jest organizacja ptzewozu dzieci wraz z zapewtrieniem opieki
nad dziećrni w czasie przcwozll.
3. Dowozy i odwozy odbywają się w drri nauki szkolnej zgodnie harmonogramem zajęc
w poszczególnych placówkach.
4. Trasy clowozu i odwoz1-luczniów:

WYKONAWCĄ, reprezentowanym ptzez,.
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1) Część Trasa

5. Liczba dzicci na każdej trasie moze uleo zwiększeniu w czasie roku szkoinego bez
d odatkowe go wynagro dzęnl,a,

6. Wykonawca w terminie 14 clni ocl dnia podpisania umowy przedstawi Zamawlającemu
szcz,egółowy roz\<ład zawterający godziny odjazdu z miejsca zamieszkania uczniów,
godziny dojazdu do rniejsca docelowego oraz odwrotnie.

1. W czasie przęwozu dzieci w kazdym pojeżdzie opiekę nad nimi sprawuje przynajmniej
jedna pełnoletnia osoba-opiekun (opiekunem nie tnoże być kierowca), do której

obowiązków należy zapewnienie opieki nad dzięcmt w czasie przewozu, a w
szczegolności sprawowanie nadzoru nad uczntami w zakresie bezptecznego wsiadania
i wysiadania z pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieciom, czuwanie nacl

bezpteczeństwem dzlęci w czasie jazdy.

Opiektrn odpowiada za uczniowl dziecil od momentu odebrania uczniów z przystanku do

momentu przekazanta uczniów pod opiekę nauczyciela/opiekuna w placówce
oświatowej. W drodze powrotnej opiekun odpowiada od momentu oclebranta dziecka
ze szkr.,ły do momentu opuszczenia pojazdu przę7, dziecko na określonym przystanku.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinlbrmowania opiekuna o obowiązkach
i odpowiedzialności. Opiekun piserrrnie oświadcza o przyjęciu obowiązków opiekuna
i o dpowiedzialno ści za mło dzież pr zebyw ającą po d j e go opieką.

Wykonawca zobowiązuje się, ze osoby świadczący Usługi będą posiadać odpowieclnie

kwalifikacje, uprawnienia i urniejętnośoi zgodne z wyrnaganiarni Zamawiającego
określonymi w Specyfi kacj i Warunków Zamowtenia.
Wykonawcazobowiązuje się do posiadania aktualnego rrbezpieczenla OC i NW w ramach

prowadzon ej przez siebie działalności
Wykonawca nie tnoze oclwołać zadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub

innych przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienta zastępczego środka

transportu bez potloszenia pTzęz Zamawtającego dodatkowych kosztów z tym
zwtązanych.
W ruzię awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo renrontu pojazdu, Wykonawca
zapewnia dowóz dzięcl inrryrn pojazdenr spełniającyll] wymaganta dotyczące przęwozLl

dziecj l nłodzież,y.
W razie awarii pojazdu w czasie wykonywania rrsługi, wykonawca zobowiązany jes.

podstawić irrny pojazd, nie poźniej niż w ciągu clwóch godzin.

W przypadku nie podstawienia pojazdu w ciągu 2 godzin od planowanej godziny
t*ozpoczęcia kursu Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoŹnlka.

10. W przypadku 7,171lany przęz Wykonawcę środków transportu, kierowców, opiekunów
wsltazanyoh w o1-ercie w trakcie trwania unowy Wyltonawca jest zobow|ą7,any o tym
lakcie poirrlbrmowac Zamawlającego na piśmie w ternrinie ] dnj.

71.Zamawiający lrla pl,awo do kontroli pojazdów, dokumentacji pojazdu i kierowców otaz
wszystl<ich spraw z:rulązanych z usługą. Wykonawca zobowiązuje się w Wznaczonym

§2

2,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
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terrninie podstawić do kontroli odpowiednirn służbom środki transpot"tu plzeznaczone do

przęwozu młodzieży.
12. Zanawialący, wymaga zatrudrlienia na podstawie umowy o praoę przez Wykonawcę

kierowców clryba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione
na umowę o pracę.

13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnyclr wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wylTlogll zatrudnierria
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczęń i dokurnentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wyrnogów
i dokonywarria ich ocelly,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzerria spełniarria ww,
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu tenninie Wykorrawca przedłoży Zamawiającelnu wskazane pontże.i dowody w celu
potwierdzerria spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
osób wykollujących wskazanę w ust. 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
l) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonr"rjącyclr

czyn nośc i, któryclr doty czy wezwan i e Zamawiaj ącego.
Oświadczenie to powinno zawięraó w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożęnia oświadczęnia, wskazanie, ze objęte wezwaniem czynności wykorlują
osoby zatrudnione na podstawie urnowy o pracę wraz ze wskazanienr liczby tyclr osób, irnion
i rrazwisk tych osób, rodzajtr Llmowy o pracę iwyrniaru etatu oraz podpis osoby uprawrrione.i do
złożęnia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
2) poświadczonąza zgodnośó z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonującyclr w trakcie rea|izacji zamówienia czytrności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykorrawcy (wraz z dokumentern reguluj ącym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony), Kopia umowy/umów powinna zostaó zanonilnizowana w sposób zapewrriający
oclrronę danych osobowyclr pracowrrików, zgodnie z obowiązującyrni przepisami dotyczącyrrri
ochrony danych osobowych, w szczęgólności bez adresów, nr PESEL pracowników, Imię
i nazwisko pracownika rrie podlega anonimizacji, Irrfornracje takie jak: data zawarcla Llmowy,

rodzaj umowy o pracę iwymiar etatu powinny być mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek rra ubezpieczelria społecztre i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie urnów o pracę za ostatni okres rozliozerriowy;
4) poświadczoną za zgodnośc z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodr"l

potwierdzającego zgłoszenie pracowtrika przęz pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochrotrę danych osobowych pracowników, zgodnie z ot:owiązu.iącymi
przepisarni dotyczącyrrri ochror-ry danych osobowyclr. Irnię i nazwisko pracownika nie podlega
anonirnizacji;
15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przęz
Wykołrawcę, Zamawiający noże zwrocic się o przeprowaclzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
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1.

§3

Zamawtalący rrie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe przy
wykonaniu usług pTzęwozowch zarówno wśród przewożonych dzieci, jak i osób trzecich.
Zamawiąący przy wykonaniu zamówienia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
dodatkowych warunków wykonanta przedmiotu zamówienia w zahęsie zmiany clni

przęwozu dzieci w przypadku wystąpienia nieprzewldzianych w planie dni nauczan:'a

w czasie tygodnia np. w sobotę za inny dzięń w tygodniu.

§4

1 . Termin rozpoczęcla realtzacji zamówienia ustala się na dzięń 02 stycznia 2023 r,
2. Termin zakończentarealizacjt zamówienia ustala się na dzięń23 czerwca2023 r,

§5

1. Ola,esem rozltczęntowym jest rniesiąc kalendarzowy.
2. Za wykorranie r,rsługi Wykonawcy, przysługuje clzienne wynagrodzenie przyjęte

podstawie ol'erty wybranej w postępowaniu o tldzieleniu zamówienia publicznego:

1) Część Trasa
w wysokości:
netto ,, (słownie:

VAT (8%) (słownie:

Kwota okręślona w ust. 2 możę ulec zmianlę w przypaclkrr sl<rócenia ltrb wydłuzenia trasy

określonej w § 1 ust. 4. W ptzypadku wydłuzenia lub skrócenia trasy, aęna za trasę będzie
obliczana na podstawie stawki za 1 kilometr podanej pTzez Wykonawcę w of-ercie.

Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie,zdołupo wykonanirr tłsługi w ciągu.,.... clni od
ptzedłożenia faktury p|zez wykonawcę za dany nriesiąc za faktycznie wykonane kursy, Za
dzień z,apłaty uważ,a się clzień obciązenia raclrtlnkr"l 7,anawiająccgo.
Faktura wystawi ot,l a b ędzie następrrj ąco :

Nabywca: Gmin:r ł,ęczna,, ul. I'Iac Kościuszki 5,21-010 ł,ęczna, NIP 5050017749,
Odbiorca: Szkoła Podstawowa llr 2 im. Tacleusza Kościuszki ul. Szkolna 53

i ul. M:rrszałka Piłsudskiego 12,21-010 ł,ęczna.
W razie trzykrotnego niepunktualnego świadczenia usłr,rgi dowozu w ciągu miesiąca
Wykonawc a zapłaci karę w vlrysolrości żOoń wynagrodzęnia ustalonego za dany miesiąc,
W przypadku nie zatrzynlywania się autobusu nawyznaczonyclr pr7,e7, szkołę przystankaclr
Zamawialący zastl,z.ega sobie nrozliwość oclnrowy zapłaly za wadliwie wykonany kurs.
Zalnawiający lnoze potrącić naliczone kary umowne ze swoiolr zobowlązari wobec
Wyl<ollawcy, na co przęz podpisarrie LJmowy wyraż,a zgodę Wykonawca.
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W razie rczwlązanla umowy z przyezyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługuje odszkodowanie w wysokości 20% ustalonego w unrowie całego

vły nagr o dzeni a brutto,

Zamawiający zastrzega sobie plawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywtście poniesionej szkody.

1.

§6

Zamawtający moze dokonać zmian postanowień umowy w zakresie zmlany organizacjt
i tras dowozu w sl.tuacjach zmtan oTgan|zacji pracy szkoły otaz zmian organizacyjnych
dotyczących uczniów. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany
organtzacji i tlas dowozu.
W przypadku zawieszenta zajęc lekcyjnych i odpracowywania ich w innym terrninie
Wykonawca zobowtązany jest ztealizowac zaplanowane, nie zrealtzowane kursy
w tęrminach ustalonych przez zamawtającego, jednak nie później nlż do dnia 23 czerwca
2023 r.

1.

§7

Zamawtąącemu przysługuje prawo do odstąpienia od unowy bez zapłaty kar umownych:
1) w razię wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wykonarrie Llmowy

nie lezy w interesie prrblicznym, częgo nie mozna było przewidzięć w chwili
zawleranla umowy, odstąpienie od umowy możę nastąpić w tym wypadku w tertninie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościaclr;

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwi ązanie firrny Wykoriawcy;
3) zostanie wydarry nakaz zajęcta majątkrr Wykonawcy;
4) Wykonawca nie lozpoczął usługi bęz uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pominro wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
5) WykonawcaprzerwŃ z własnej inicjatywy realizację usługi lub ją opożnia.

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmian w umowie w przypadku powodów nie
związanych z Zamawiającym, mogą ulec zmianie ilości dni, tras lub ich długość.
W przypadku wydłużcnia lub skrócenia trasy, cer.la za trasę będzie obliczana na
poclstawie stawki za 1 kilometr podane j przez Wykonawcę w ofercie.
Wykonawcy przysługuje plawo odstąpienia od umowy w szczegóhrości jeżeli
Zamawląący zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie rrrógł spełnió swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemrrej pod rygoretn niewazności
takiego o świadczenia powinno zawtęt aó uzasadni enie.

2.
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§8

1. Wykonawca ponosi pełną oclpowiedzialność za stan techrriczny i właściwe oznakowanie
pojazdow słuzącyclr do realizacjt zamówienia oTaz kwalifikacje osób realizujących
zamówieni e, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zamawtający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego i kwalifikacji,
o których lnowa w ust. 1.

3. Pojazdy ptzewożące dzieci oraz osoby realtzujące zamówienie nie mogą zńięraó innych
osób bez zgody Zamawtającego.

§9

1. Wszelkie spoly mogące wynikać z realizacjt rriniejszej umowy rozstrzygac bęclzie Sąd
miej scowo właściwy dla siedzib y Zamawtające go.

2. Wszelkie zmlany treści niniejszej umowy wymagają forrny pisemrrej w postaci aneksu

pod rygorem niewazności.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Ustawy Prawo Zamowteń Publicznyclr i l(odeksu Cywilnego.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiaj ącego.

§12

1 . Integraln ą częśc Llm owy stanowi ą załącznlkt:
1 ) Specyfi kacj a Warutrkow Zamowienia.
2) OIerta Wykonawcy,

Zamawiający: Wykonawca:
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Załączniknr 6 do SWZ

zamawiaiacyz
szkoła podstawowanr 2
im. Tadeusza kościuszki
w Łęcznej
ul. Szkolna 53
i ul. Marszałka Piłsudskiego 12
21-010 Łęczna

WYKAZ OSÓB, KTORE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKOi\rYWANIU ZAMÓWIENIA

adres:

KIERowCY

Lp. IMIĘ I NAZWISKO KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA, W TYM
AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE

INIlolłNIAC,IA

O PODSTAWIIi DO DYSPONOWANIA

TĄ OSOBĄ

OPIEKUNOWIB

Lp. IMIĘ I NAZWISKO

INIloIłNIACJA

O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA

TĄ oSoBĄ

(nlie.fscowość, data) (p o dp is ll/y ko n aw ql l tl b o s o by tt p olv a ż n i o n ej )
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Załączniknr 7 d0 SWZ

zamawiaiacvz
szkoła podstawowanr2
im. Tadeusza kościuszki
w Łęcznej
ul. Szkolna 53
i ul. Marszałka Piłsudskiego 12
21-010 Łęczna

WYKAZ POJAZDOW DOSTĘPI\-YCH WYKONAWCY USŁUGI W CELU REALIZACJI
ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O POD§TAWIE DYSPONOWANIA TYMI

POJAZDAMI

Nazwa wykonawcy:

adres:

NIP REGoN

Lp. RODZAJ I MARKA POJAZDU LOSC MIEJSC
W ZAŁĄCZENIUDOWYKAZU
PODSTAWA DYSPONOWANIA

TYMI POJAZDAMI

(nliejscoluość, data) (p o dp i s W1l 116 n ąyy g1l l u b o s o by u p olu a z n i o n ej )




