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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
,,Przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej – 2019”
I Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Kargowa
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (+48 68) 352 51 31
www.kargowa.pl
REGON: 970770735
NIP: 923-10-49-471
II Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (Rozdział 3, Oddział 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych). W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą Pzp” (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
III Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegającą na przewozie uczniów z terenu gminy
Kargowa do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kargowej.
1. Przewozy będą odbywały się w dni nauki szkolnej w okresie od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku z wyłączeniem lipca i sierpnia 2019 r. tj. przez 10 miesięcy. Wszystkie
przewożone osoby mają mieć zapewnione miejsce siedzące. Opiekę nad uczniami będzie
sprawować zamawiający. Pojazdy nie mogą być starsze niż 10 letnie.
Określa się ranne przewozy uczniów do szkół w następujących grupach:
Godzina
odjazdu z
Trasy
Przystanki autobusowe
pierwszego
przystanku
7:00
Smolno Małe – Kaliska – Chwalim – Smolno Małe I
Kargowa
Smolno Małe II
Smolno Małe
Kaliska I
Chwalim I

7:40

Smolno Wielkie – Kargowa

Kargowa
Kargowa II
Smolno Wielkie
Smolno Wielkie I
Kargowa ul. Browarna
Kargowa ul. Piaskowa

Godzina
odjazdu z
Trasy
Przystanki autobusowe
pierwszego
przystanku
7:20
Kargowa – Wojnowo – Smolno Wielkie Kargowa
–– Chwalim – Kargowa
Wojnowo I
Wojnowo II

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej – 2019”

RIT.IV.271.10.2018

2

Smolno Wielkie I
Smolno Wielkie
Chwalim

Kargowa ul. Zamieście
– Kargowa ul. Piaskowa

7:50

Kargowa ul. Piaskowa
Kargowa ul. Browarna
Kargowa ul. Zamieście
Kargowa ul. Piaskowa

Godzina
odjazdu z
Trasy
Przystanki autobusowe
pierwszego
przystanku
6:50
Obra Dolna – Nowy Jaromierz – Stary Obra Dolna
Jaromierz – Kargowa
Obra Dolna I
Obra Dolna II
Nowy Jaromierz
Nowy Jaromierz I
Stary Jaromierz I
Stary Jaromierz
Stary Jaromierz II
Kargowa ul. Browarna
Kargowa ul. Piaskowa
7:30
Kargowa – Dąbrówka – Karszyn – Dąbrówka I
Kargowa
Dąbrówka
Karszyn
Karszyn I
Kargowa ul. Piaskowa
Kargowa ul. Browarna
Dzieci i młodzież ze wszystkich kierunków należy dowieźć na przystanki Szkoły Podstawowej
w Kargowej ul. Piaskowa i ul. Browarna najpóźniej na godzinę 755.
Łączną ilość uczniów korzystających z usługi transportowej oraz odległości do poszczególnych
miejscowości przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa miejscowości

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem

Smolno Małe
Smolno Wielkie
Wojnowo
Karszyn
Dąbrówka
Chwalim
Obra Dolna
Stary Jaromierz
Nowy Jaromierz
Kaliska

Odległość do centrum
Kargowej
11
9
8
6
6
3
13
9
11
10

Ilość dzieci
korzystających
z dowozów
5
56
15
20
15
30
15
24
11
1
192

Kolejność odwozów uczniów z Kargowej do poszczególnych wiosek wg harmonogramu.
Harmonogram ustalony na okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 roku.
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Odwozy
Godzina
SKĄD
odjazdu

DOKĄD

1240
1240
1335
1335
1425
1425
1515
1515
1515

Stary Jaromierz – Nowy Jaromierz – Obra Dolna
Chwalim – Wojnowo – Smolno Wielkie – Smolno Małe
Karszyn – Dąbrówka
Chwalim – Wojnowo – Smolno Wielkie – Smolno Małe
Stary Jaromierz – Nowy Jaromierz – Obra Dolna
Chwalim – Wojnowo – Smolno Wielkie
Karszyn – Dąbrówka
Chwalim – Wojnowo – Smolno Wielkie – Smolno Małe
Stary Jaromierz – Nowy Jaromierz – Obra Dolna

KARGOWA
KARGOWA
KARGOWA
KARGOWA
KARGOWA
KARGOWA
KARGOWA
KARGOWA
KARGOWA

Lokalizacja przystanków:
Przystanki autobusowe wskazane przez zamawiającego w dotychczasowych miejscach wsiadania
uczniów do autobusów tj.:

Nazwa przystanku

Lokalizacja przystanku

Smolnie Wielkie
Smolno Wielkie I
Chwalim I
Obra Dolna I
Obra Dolna II
Obra Dolna

Smolno Wielkie, przystanek autobusowy przy drodze krajowej nr 32
Smolno Wielkie, przy posesji nr 9 (przy budynku szkolno-oświatowym)
Chwalim przy posesji nr 32 (plac obok krzyża)
Obra Dolna, przy posesji nr 16
Obra Dolna przy posesji nr 19
Obra Dolna, przystanek autobusowy
przy drodze wojewódzkiej 314
Stary Jaromierz, przy posesji nr 24
Stary Jaromierz, przy posesji nr
59 (po prawej stronie jadąc
od Kargowej)
Stary Jaromierz, przystanek autobusowy przy drodze gminnej
Nowy Jaromierz, przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej
nr 314
Nowy Jaromierz, przy posesji nr 14
Karszyn, przystanek autobusowy przy drodze powiatowej
Karszyn, przy posesji nr 44 (początek miejscowości od strony Kargowej)
Dąbrówka, przy posesji nr 7
Dąbrówka, przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej nr 313
Wojnowo przystanek autobusowy przy drodze powiatowej
Wojnowo przy posesji nr 8
Smolno Małe, przy posesji nr 1
Smolno Małe, przy posesji nr 3
Smolno Małe, przystanek autobusowy drodze krajowej nr 32
Kargowa, ul. Wolsztyńska, przystanek autobusowy przy drodze krajowej
nr 32
Kargowa, ul. Browarna, przystanek szkolny
Kargowa, ul. Piaskowa, przystanek szkolny
Kaliska, przy posesji nr 1

Stary Jaromierz I
Stary Jaromierz II
Stary Jaromierz
Nowy Jaromierz I
Nowy Jaromierz
Karszyn
Karszyn I
Dąbrówka I
Dąbrówka
Wojnowo
Wojnowo I
Smolno Małe I
Smolno Małe II
Smolno Małe
Kargowa
Kargowa ul. Browarna
Kargowa ul. Piaskowa
Kaliska I
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2. Wykonawca do realizacji zamówienia musi dysponować co najmniej 3 pojazdami do przewozu
osób posiadającymi min. 41 miejsc siedzących oraz 1 pojazdem do przewozu osób posiadającym
min. 49 miejsc siedzących.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób.
4. Opiekę nad uczniami podczas przewozów będzie sprawować max. 3 opiekunów wyznaczonych
przez zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które wykonawca jest zobowiązany
wykonać osobiście.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt
3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
W związku z 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowca autobusu.
CPV: 60.10.00.00-9.
IV Termin wykonania zamówienia:
Okres realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w dni nauki szkolnej
z wyłączeniem lipca i sierpnia 2019 r.
V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2) nie podlegają wykluczeniu.
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
wykonawca do realizacji zamówienia dysponuje co najmniej 3 pojazdami do przewozu osób
posiadającymi min. 41 miejsc siedzących oraz 1 pojazdem do przewozu osób posiadającym
min. 49 miejsc siedzących.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje ich spełnienie.
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki udziału
w postępowaniu muszą być wykazane w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich
zasoby.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa
powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.
5 pkt 1, 2 , 4 ustawy Pzp.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie dostarczane w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie, winno zawierać w swojej treści informacje dotyczące co najmniej:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
10. Zamawiający w celu oceny stopnia i rzeczywistego dostępu Wykonawcy do dysponowania przez
niego zasobami innych podmiotów, na których Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, może, poza zobowiązaniem, o którym mowa powyżej, żądać również od
Wykonawcy przedłożenia dokumentów dowodowych, zawierających w szczególności informacje
wymienione w ust. 11 pkt 1 – 3, które Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów w
stosownej sytuacji powinien posiadać.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe.
12. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przesłanki
obligatoryjne).
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13. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający wyklucza również Wykonawcę (przesłanki fakultatywne):
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
14. Wykluczenie Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
następuje zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
15. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 (przesłanki obligatoryjne) lub ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp
(przesłanki fakultatywne wymienione w ust. 17), może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
16. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
VI Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 i 3 ustawy Pzp
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami w zakresie spełnienia przez pojazdy, którymi będzie świadczone zamówienie
wymagań określonych w pkt V ust. 1 ppkt c) siwz,
3. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, do oświadczeń i dokumentów zastosowanie mają
przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
VIII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm);
2) osobiście;
3) za pośrednictwem posłańca;
4) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz
z 2016 r. poz. 147 i 615).
Adres do korespondencji: Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa.
Forma pisemna zostanie uznana za zachowaną, jeżeli na dokumencie kierowanym do zamawiającego
został złożony własnoręczny podpis osoby kierującej korespondencję do zamawiającego.
Korespondencję do zamawiającego można kierować na adres urzad@kargowa.pl.
Poczta elektroniczna od zamawiającego do wykonawców kierowana będzie z adresu:
zamowienia@kargowa.pl.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Roman Leszczyński
IX Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
XI Opis sposobu przygotowania ofert.
1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta ma być podpisana przez
osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
oferenta. Formularz ofertowy oraz wszelkie załączniki wykonawca winien sporządzić wg własnego
wzoru. Dokumenty te muszą zawierać informacje wymagane przez zamawiającego określone
w niniejszej specyfikacji.
2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3.Zamawiający nie określa sposobu zabezpieczenia oraz oznakowania ofert.
4.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż
jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
5.Oferta winna zawierać:
- dane o wykonawcy (nazwę, adres siedziby),
- wartość netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto realizacji zamówienia,
- ceny jednostkowe przewozu w jednym miesiącu jednej osoby z Kargowej do miejscowości
wymienionych w pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- wiek najstarszego z pojazdów, którymi będzie świadczona usługa,
- dokumenty wymienione w punkcie VI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. Koperta zawierająca
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winna być oznaczona: „Zmiana”
lub „Wycofanie”. Oferent nie może wycofać swojej oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu
składania ofert.
XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie (pok. nr 15) Urzędu Miejskiego w Kargowej ul. Rynek 33
66-120 Kargowa (w godzinach pracy Urzędu w poniedziałki w godzinach 700 – 1600 od wtorku
do czwartku w godzinach 700 – 1500, piątki w godzinach 700 – 1400) w terminie do 7 grudnia 2018 roku
godz. 1000. Oferty, które wpłyną po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania
Otwarcie ofert nastąpi 7 grudnia 2018 roku o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Kargowej
ul. Rynek 33 66-120 Kargowa pok. nr 20 w obecności tych wykonawców, którzy zechcą być obecni
podczas otwarcia ofert.
XIII Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę ofertową (brutto) realizacji zamówienia za cały okres realizacji od 1 stycznia 2019 do
31 grudnia 2019 roku w dni nauki szkolnej z wyłączeniem lipca i sierpnia 2019 r. należy obliczyć
w oparciu o kalkulację własną. Cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty realizacji
zamówienia opisanego w pkt III niniejszej specyfikacji, w tym koszt przejazdu opiekunów.
XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- cena – 60%
- wiek najstarszego z pojazdów, którymi będzie świadczona usługa – 40%
- liczba punktów jaką otrzyma badana oferta w niniejszych kryteriach zostanie obliczona
wg wzoru:

L

C min
WOB
 60 
 40
COB
10

gdzie: Cmin – cena oferty najtańszej,
COB – cena oferty badanej.
WOB – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium wieku pojazdu wg zasady:
- pojazd do 3 lat włącznie – 10 pkt.
- pojazd od 3 do 7 lat włącznie – 5 pkt.
- pojazd od 7 lat – 0 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie umowy z tym wykonawcą, którego oferta
odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, sporządzona została
według instrukcji określonej w niniejszej specyfikacji, uzyska najwyższą ocenę w świetle
postawionych kryteriów.
XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w ustalonym przez zamawiającego terminie
i miejscu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
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Wykonawcom oraz innym osobom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w Dziele VI Prawo zamówień publicznychodwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu.
XVIII Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W trakcie postępowania wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tryb składania pytań oraz udzielania wyjaśnień określa
art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.).
XIX Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
opisie przedmiotu zamówienia czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
XX Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kargowej z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, tel. (+48 68) 352 51 31,
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Kinga Zduńska, e-mail:
inspektor@cbi24.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,, Przewóz uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej – 2019” znak RIT.IV.271.10.2018
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
XXI Załączniki:
1. Wzór umowy.
Kargowa, 29 listopada 2018 r.
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