OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuję,
iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie:
„USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU
SZKOLNYM 2019/2020””

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji

Wietrzychowice 23.07.2019r.

Zaproszenie do składania ofert
Wietrzychowice dnia 23.07.2019r.

nr ZPI.271.18.2018

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie pn.: „USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU
DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

I. Zamawiający
GMINA WIETRZYCHOWICE
Adres:
Urząd Gminy Wietrzychowice
33-270Wietrzychowice
Tel.14 6418045 fax: 14 6418045
e-mail: gmina@wietrzychowice.pl
II. Tryb zamówienia
Ze względu na wartość zamówienia do niniejszego postępowania nie mają zastosowania
przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania
przepisów ustawy.
III. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia pn. .: „USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU
DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”
Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do i z Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Wietrzychowicach w okresie od 1 września 2019 roku do 30 czerwca
2020 roku przyjmując organizację roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
własnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób.
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży wykonywany będzie do Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wietrzychowicach Filia W Jadownikach Mokrych i Przedszkola Publicznego w
Wietrzychowicach od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej na 3 trasach.
Trasa nr 1 „Wietrzychowice – Sikorzyce – Bugaj –Sikorzyce – Miechowice Małe –
Jadowniki Mokre Podborze – Wietrzychowice”
Trasa nr 2 „Wietrzychowice – Pałuszyce – Nowopole – Wola Rogowska – Demblin –
Wyspa –Miechowice Wielkie – Wietrzychowice”.

Trasa nr 3 „ Wietrzychowice – Pałuszyce – Nowopole – Wola Rogowska – Demblin –
Wyspa – Miechowice Wielkie - Wietrzychowice
Przewidywana średnia dzienna długość trasy wynosi: 150 km
Ostateczna liczba uczniów zostanie ustalona do 2 września 2019 r.
Dowóz i odwóz powinien być realizowany pojazdami spełniającymi wymagania techniczne
określone przepisami prawa dostosowanymi do przewozu dzieci oraz z bezpłatnym
przejazdem dla opiekunów dowozu. Zamawiający zapewnia opiekę swojego pracownika na
czas przewozu uczniów.
1.Przewóz dzieci i młodzieży odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi
wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) i innych przepisach związanych z
przewozem osób m. in. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).
2.Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek
posiadania uprawnień zostanie uznany za spełniony na podstawie przedstawionej,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii licencji na wykonywanie krajowego
transportu osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym.
3.Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie właściwego stanu technicznego środków
transportu w tym przestrzeganie terminów badań technicznych pojazdów którymi świadczona
będzie usługa.
4.Wykonawca musi zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie
warunki bezpieczeństwa i higieny.
5.Wykonawca musi spełniać warunek posiadania odpowiedniego potencjału technicznego
który oceniony zostanie na podstawie wykazu posiadanego taboru samochodowego
Wykonawcy przedstawionego w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 2
6.Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia zostanie oceniony na podstawie wykazu osób które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Osoby wykonujące zamówienie należy wymienić
w załączniku nr 3 wraz z informacja na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8.Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności przy realizacji zobowiązań
wynikających z umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia
uzgadnianie będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numerów telefonów kontaktowych, e-maila oraz
dokonać innych, niezbędnych ustaleń dla sprawnego i terminowego wykonywania
zamówienia.
IV. Warunki umowy
Warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego
zaproszenia.
V. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 września 2019 roku do dnia 30 czerwca
2020 roku.

VI. Kryteria oceny ofert:
O wyborze oferty zadecyduje podana cena ofertowa.
VII. Przygotowanie oferty:
1.Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym zamawiającego w formie pisemnej
,osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Wietrzychowice na formularzu
oferty – załącznik nr 1 do zapytania.
W formularzu ofertowym należy wypełnić wszystkie punkty.
2.Do formularza należy dołączyć:
1)Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym
2)Wykaz taboru proponowanego do przewozu dzieci i młodzieży; załącznik nr 2
3)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia a także zakresu
wykonywanych przez osoby czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; załącznik nr 3.
4)Oświadczenie, że osoby które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
załącznik nr 4
5)Kserokopię aktualnej polisy , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 80 000
zł(słownie; osiemdziesiąt tysięcy złotych). Ważność polisy obejmować musi okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
6)Wymagania dotyczące wadium.
1)Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 4000
zł ( słownie: cztery tysiące złotych)
2)Wadium należy wnieść w pieniądzu.
3)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Wietrzychowice Nr konta: 43 8589 0006 0130
0000 0097 0003 z dopiskiem : wadium „Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci i
młodzieży do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach” . Do oferty należy
dołączyć kopię polecenia przelewu.
4)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki
przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do
oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5)Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.
6)Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .
7)Zamawiający zwróci wadium wykonawcy , którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy.

8)Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
9)Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 6 , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
10)Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy , na którym było
ono przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę .
11)Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca , którego oferta
została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie;
b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy
3.Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i
opatrzonej napisem: Oferta na zadanie pn: USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE
DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”
4.Oferty należy składać do dnia 31.07.2019r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy na
dziennik podawczy.
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019r. o godz. 9.15 w pokoju nr 11 Urzędu Gminy
Wietrzychowice.
6.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Sposób ustalenia ceny ofertowej
1)Oferent określi cenę na druku formularza ofertowego. Cena oferty uwzględnia wszystkie
zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT-jeżeli występuje.
2)Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonywaniem zamówienia, tj. kosztu transportu, a także inne warunki stawianymi przez
Zamawiającego.
3)Cena musi być podana w następujący sposób: wartość netto + należny podatek
VAT(jeżeli występuje)= wartość brutto.
8.Zamawiający może wezwać wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do
wyjaśnienia treści złożonej oferty.
VIII. Kontakt z Wykonawcą:
1.Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pan Marek Augustyński
e- mail : izp@wietrzychowice.pl
Tel. 14 6418045
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Termin związania treścią oferty: 30 dni liczone od daty wyznaczonej dla składania ofert.
IX . KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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 się Wykonawców, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Wietrzychowice;
adres: Urząd Gminy Wietrzychowice , 33-270 Wietrzychowice
email:gmina@wietrzychowice.pl
tel.: 14 6418045
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wietrzychowice
jest Pani
Magdalena Cyprych-Waligóra; email: inspektor@cbi24.pl, tel. 825644302
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego 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.
Jednocześnie wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskują w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
*

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.

Załączniki:
1. Formularz Oferty
2. Wykaz taboru , którym dysponuje Wykonawca
3. Wykaz osób do wykonywania zamówienia, którym dysponuje Wykonawca
4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
5. Umowa
Wójt Gminy
mgr Tomasz Banek

