Ogłoszenie nr 615501-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie: Dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zabierzów do przedszkoli, szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych i
integracyjnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku 2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
*Zamieszczanie ogłoszenia:* Zamieszczanie obowiązkowe
*Ogłoszenie dotyczy:* Zamówienia publicznego
*Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej *
Nie
*Nazwa projektu lub programu*
*O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych *
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących
do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
_SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY_
*Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający *
Nie
*Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania *
Nie
*Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:*
*Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających*
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie
przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
*Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej *
Nie
*W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:*
*Informacje dodatkowe:*
*I. 1) NAZWA I ADRES: * Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie, krajowy numer identyfikacyjny 12084193300000, ul. ul.
Kolejowa 15 , 32-080 Zabierzów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
122 851 562, e-mail a.mlodkowska@zabierzow.org.pl, faks 122 851 562.
Adres strony internetowej (URL): www.gzeas.zabierzow.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
*I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: * Jednostki organizacyjne administracji
samorządowej
*I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA /(jeżeli dotyczy)/: *
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie,
czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
*I.4) KOMUNIKACJA: *
*Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)*
Nie
*Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia *
Tak
www.gzeas.zabierzow.org.pl
*Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej
informacji można uzyskać pod adresem *
Nie
*Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:*
*Elektronicznie*
Nie
adres
*Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób:*
Nie
Inny sposób:
*Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:*
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U.
poz. 1529 oraz 2019 poz. 1051) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie, ul.
Kolejowa 15, 32-080 Zabierzów. W terminie do 07.11.2019 r. do godz. 11:00
*Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne*
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi
można uzyskać pod adresem: (URL)
_SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA _
*II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: * Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Zabierzów do przedszkoli, szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych i
integracyjnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku 2020.
*Numer referencyjny: * GZEAS-261-2-3/19
*Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny *
Nie
*II.2) Rodzaj zamówienia: * Usługi
*II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych*
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
*Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można
składać w odniesieniu do:*
wszystkich części

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących
części lub grup części:*
*Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:*

*II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia * /(wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań )/*a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: *
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zabierzów do przedszkoli,
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych i
integracyjnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku
2020. Część I: Dowóz uczniów do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w
Radwanowicach, do Szkoły Podstawowej w Brzeziu, do szkoły w
Krzeszowicach. Część II: Dowóz uczniów do szkół w Krakowie.
*II.5) Główny kod CPV: * 60000000-8
*Dodatkowe kody CPV:*
Kod CPV
60130000-8

*II.6) Całkowita wartość zamówienia */(jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia)/:
Wartość bez VAT:
Waluta:
/(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów –
szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)/
*II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: * Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich
zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
*II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:*
miesiącach:
/lub / *dniach:*
/lub/
*data rozpoczęcia: * 2020-01-02 /lub /*zakończenia: *
*II.9) Informacje dodatkowe: *
_SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM _
*III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU *
*III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów*
Określenie warunków: 5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w
postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności, o ile uprawnienie to wynika z odrębnych
przepisów, jeżeli wykaże, że: 1) posiada dokumenty potwierdzające
uprawnienia do przewozu osób tj. aktualnie obowiązującego zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia
21 października 2009 r. ustanawiającym wspólnie zasady dotyczące
warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub jeżeli usługi
objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą pojazdami samochodowymi
przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9

osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji.
Informacje dodatkowe
*III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna *
Określenie warunków: . Zamawiający nie określa warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
*III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa *
Określenie warunków: 5.3.3 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje następującymi
osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług: dla Części I: 3
kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami
mechanicznymi. ( załącznik nr 9 do SIWZ dla części I), 3 opiekunki dla
Części II: 3 kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami
mechanicznymi. (załącznik nr 9 do SIWZ dla części II), 3 opiekunki 2)
dysponuje odpowiednimi samochodami do transportu: dla Części I do
obsługi realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych i
integracyjnych należy zabezpieczyć 3 pojazdy, w tym: - 1 środek
transportu dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich z możliwością odpowiedniego jego zabezpieczenia oraz
zapięcia w pasy bezpieczeństwa przewożonych osób w trakcie transportu,
mocowanie wózka, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku
oraz urządzenia umożliwiające wprowadzenie osoby na wózku do wnętrza
pojazdu (np. najazd, platformę, windę) - 2 środki transportu o
pojemności do 9 miejsc siedzących, (w tym opieka i kierowca) (załącznik
nr 5 dla części I) dla Części II do obsługi realizacji dowozu dzieci
niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych i integracyjnych należy
zabezpieczyć 3 pojazdy, w tym: - 2 środki transportu o pojemności do 9
miejsc siedzących, (w tym opieka i kierowca), - 1 środek transportu o
pojemności minimum 4 miejsca siedzące . (załącznik nr 5 dla części II)
Rok produkcji: wyprodukowane nie wcześniej niż w 1996 r. 3) wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającą na dowozie dzieci
niepełnosprawnych do szkół i placówek, o wartości co najmniej 100 tys.
zł brutto. (załącznik nr 6 do SIWZ). Celem potwierdzenia spełniania w/w
warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych usług w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia wraz z podaniem: ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotu na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie lub są wykonywane należycie. Uwaga: 1. W przypadku, gdy
Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek
konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część
zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi który został określony
przez Zamawiającego, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie, to warunek ten winien spełnić, co najmniej
jeden z członków konsorcjum. 5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.5. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
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. 5.3.6. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 5.3.7. Wykonawca,
który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy. 5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4.
SIWZ, 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 lub sytuację
finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.
5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w
szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
*III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA *
*III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp*
*III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp* Tak Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
*III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI *
*Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu *
Tak
*Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji *
Nie
*III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: *
. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w

postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu 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 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6)
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7)
oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 Pzp; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 9) oświadczenia
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.); 10) oświadczenia
wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11
Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 6.7. Jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.
SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) ppkt 2-4 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.8. Dokumenty, o których mowa w
pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym
mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.9. Jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ
stosuje się. 6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę, o którym mowa w pkt 6.9. SIWZ, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu. 6.11.Wykonawca mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa
w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8.
SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 6.12.W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, o którym mowa w pkt 6.12.
SIWZ, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.13. Zgodnie z art.
24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, 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. 6.14.Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 Pzp. 6.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ.
*III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP *
*III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:*
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej określonego w pkt. 5.3.1. SIWZ
zamawiający żąda od wykonawcy: 1) aktualnie obowiązującego zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia
21 października 2009 r. ustanawiającym wspólnie zasady dotyczące
warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub jeżeli usługi
objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą pojazdami samochodowymi
przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9
osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji
na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 6.2. Zamawiający nie
określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 6.3. W
celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od
wykonawcy: 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) wykaz środków
transportu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 3) wykazu
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
*III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:*
*III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP *
*III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) *
. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje
zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 8.2. Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa
w pkt 8.1. SIWZ. 8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.4. Wykonawca nie
jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z
postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
570 ze zm.). 8.5Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 8.6. Ofertę
podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się
pełnomocnictwo.
_SEKCJA IV: PROCEDURA _
*IV.1) OPIS *
*IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: * Przetarg nieograniczony
*IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:*
Nie
Informacja na temat wadium
*IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia:*
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
*IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: *
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
*IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: *
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem
oferty zasadniczej:
*IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu *
/(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne) /
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
*IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów: *
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
*IV.1.8) Aukcja elektroniczna *
*Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej */(przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) / Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
*Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej: *
*Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające
z opisu przedmiotu zamówienia:*
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej
i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować
(minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
*IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT *
*IV.2.1) Kryteria oceny ofert: *
*IV.2.2) Kryteria*
Kryteria
Znaczenie
cena 60,00
wiek pojazdu
40,00
*IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp *(przetarg nieograniczony)
Tak
*IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne *
*IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem*
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na
podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby
ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
*IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego*
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania
tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
*IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego*
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert
podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
*IV.4) Licytacja elektroniczna *
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki
umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
*IV.5) ZMIANA UMOWY*
*Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:* Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy
zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: 1) zmiany

terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie względnie
przesunięcie w sytuacji gdy: a) wystąpiły klęski żywiołowe lub inne
stany nadzwyczajne, stwierdzone w sposób prawnie określony zgodnie z
obowiązującym porządkiem normatywnym, b) niemożność dotrzymania
pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowi konsekwencję
działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, niestanowiących jego i
podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było
przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Siłą wyższą, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym jest zdarzenie niezależne od wykonawcy,
niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie
mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły
przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub
w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Wydłużenie
tudzież przesunięcie w czasie realizacji przedmiotu umowy nastąpi o czas
równy przerwie w wykonywaniu przedmiotu umowy w związku ze zdarzeniami,
o których mowa pod lit. a) – b); 2) zmiany lub rezygnacji z
podwykonawcy, w tym zwłaszcza, jeśli dotyczy ona podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych to Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia (ceny
ofertowej): 1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
(zwiększenia lub zmniejszenia), przyjętej do określenia wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia
przedmiotowej umowy. W takim wypadku strony sporządzą aneks do umowy, w
którym wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez
zastosowanie zmienionej stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie jedynie
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w
okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, przy czym
zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do
której zgodnie z przepisami prawa powinna być zastosowana zmieniona
stawka podatku, 2) w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji
części przedmiotu umowy (maksymalnie do 50% zamówienia). W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
planowanymi świadczeniami. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę w
tym zakresie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tej części
zmniejszając wynagrodzenie zgodnie z kryteriami opisanymi w zdaniu
poprzedzającym; 4. Poza przypadkami wskazanymi powyżej zakazuje się
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)
zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c)
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące
warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie; 3) wykonawcę, któremu zamawiający
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań
wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich
wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie. 5. W razie konieczności modyfikacji
umowy w zakresie ust. 1 – 4 niniejszej jednostki redakcyjnej Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o
dokonanie zmiany umowy. Wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany
umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny jej
konieczności przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem uwzględniania
powyższych warunków. 6. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o
którym mowa w ust. 5 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku
Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego
wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o
jakim mowa w zdaniu zd. 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od
momentu doręczenia wniosku Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych
dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o
kolejne 30 dni. Brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony
uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym
zakresie. 7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 8. Ponadto
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zaistniałe przy realizacji
umowy niewymagające jej zmiany: 1) wykonawca zobowiązany jest zapewnić
wykonanie usługi objętej umową przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje zawodowe. 2) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może
dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić w formie
powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 9. Niezależnie od
podanych powyżej warunków zmiany umowy Zamawiający stosownie do
brzmienia art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje
następujące zasady zmiany umowy, której okres obowiązywania przekracza
12 miesięcy, zgodnie z ust. 10-14. 10. W razie zmiany: 1) stawki podatku
VAT, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie może
ulec zmianie na zasadach określonej poniżej. 11. Zmiana wysokości
wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w formie sporządzenia aneksu. 12.
Wykonawca może przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o
dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 10 pkt 2) i 3). Wniosek
powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wraz
z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez
Zamawiającego a w szczególności: 1) kalkulację stawki roboczogodziny do
celów kosztorysowania uwzględniającą zmiany, powstałe wskutek zmiany
przepisów o jakich mowa w ust. 10 pkt 2) i 3), 2) wskazanie liczby
pracowników zatrudnionych (także w oparciu o umowy cywilnoprawne) przy
realizacji umowy (w tym liczby osób z wynagrodzeniem w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę) wraz z harmonogramem (wykazem czasu)
zatrudnienia tych osób od momentu zmiany w/w przepisów do końca
realizacji usługi, 3)szczegółową kalkulację sugerowanej zmienionej
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie propozycji do zmiany
wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę z podaniem
rzeczywistego uzasadnienia dla wpływu zmiany tych przepisów na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 13. W terminie 30 dni od
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 12 Zamawiający wyda pisemne
stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska

uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla
Wykonawcy. Termin o jakim mowa w zdaniu zd. 1 niniejszego przepisu
rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającego wraz z
kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do
zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez
Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy
w proponowanym zakresie. 14. W razie zmiany stawki podatku VAT stosuje
się wprost postanowienia o której mowa w ust. 3 pkt 1.
*IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE *
*IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym */(jeżeli
dotyczy): /
*Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym*
*IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: *
Data: 2019-11-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
*IV.6.3) Termin związania ofertą: * do: okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu składania ofert)
*IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:* Nie
*IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania
naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane* Nie
*IV.6.6) Informacje dodatkowe:*
1.Miejsce i termin otwarcia ofert: Zamawiający otworzy koperty z
ofertami i zmianami w dniu 07.11.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 2, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Szkół w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15, 32-080 Zabierzów. W celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy składa: a)
pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą
współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, c) ksero dowodów
rejestracyjnych środków transportu jakimi wykonawca będzie wykonywał
zadanie wraz z aktualnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi pojazd
do ruchu. d) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 100 000 PLN. e) Ubezpieczenie NW (od następstw
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów). 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 Gminny
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zabierzowie, ul. Kolejowa
15, 32-080 Zabierzów (kontakt: tel. 12 285 15 62, adres e-mail:
gzeas@zabierzow.org.pl);  GZEAS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

Osobowych – Pana Artura Baranowskiego z którym można się skontaktować
poprzez e-mail baranowskiodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
GZEAS-261-2-2/2019 przeprowadzonego 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 2018 r. poz. 1986), 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.
______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest
wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
_ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH _
*Część nr: *
1
*Nazwa: *
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy
Zabierzów do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
w tym szkół specjalnych i integracyjnych wraz z zapewnieniem opieki w
czasie przejazdu w roku 2020.
*1) Krótki opis przedmiotu zamówienia */(wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań)/*a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:*Dowóz uczniów do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w
Radwanowicach, do Szkoły Podstawowej w Brzeziu, do szkoły w
Krzeszowicach. Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej tj. od 2
stycznia 2020 r. do 24 grudnia 2020, z wyłączeniem ferii zimowych i
wiosennych oraz innych przerw w nauce wynikających z kalendarza roku
szkolnego tj. 193 dni nauki,. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w

innym dniu wolnym od zajęć, dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na
wcześniejsze zgłoszenie dyrektora szkoły. Wykonawca zapewnia przewóz
zgodnie z trasą i rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego i
opracowanym wspólnie z dyrektorem danej szkoły oraz dostosowanym do
planu lekcji uczniów korzystających z dowozu. Dzienny przewóz uczniów z
domu do szkoły i ze szkoły do domu (łącznie rano i po południu) wynosić
będzie: 1) Dla części I: 166,80 kilometrów
*2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): *60000000-8, 60130000-8
*3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):*
Wartość bez VAT:
Waluta:
*4) Czas trwania lub termin wykonania: *
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia:
*5) Kryteria oceny ofert: *
Kryterium
Znaczenie
cena 60,00
wiek pojazdu
40,00
*6) INFORMACJE DODATKOWE:*
*Część nr: *
2
*Nazwa: *
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy
Zabierzów do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
w tym szkół specjalnych i integracyjnych wraz z zapewnieniem opieki w
czasie przejazdu w roku 2020.
*1) Krótki opis przedmiotu zamówienia */(wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań)/*a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:*Dowóz uczniów do szkół w Krakowie. 3.1.2. Dowóz uczniów
odbywa się w dni nauki szkolnej tj. od 2 stycznia 2020 r. do 24 grudnia
2020, z wyłączeniem ferii zimowych i wiosennych oraz innych przerw w
nauce wynikających z kalendarza roku szkolnego tj. 193 dni nauki,. W
przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie
dyrektora szkoły. Wykonawca zapewnia przewóz zgodnie z trasą i rozkładem
jazdy ustalonym przez Zamawiającego i opracowanym wspólnie z dyrektorem
danej szkoły oraz dostosowanym do planu lekcji uczniów korzystających z
dowozu. 2) Dla części II: 281,80 kilometrów
*2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): *60000000-8, 60130000-8
*3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):*
Wartość bez VAT:
Waluta:
*4) Czas trwania lub termin wykonania: *
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia:
*5) Kryteria oceny ofert: *
Kryterium
Znaczenie
cena 60,00
wiek pojazdu
40,00

*6) INFORMACJE DODATKOWE:*

