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    Praszka, dnia ………………. 
 

…………………………… 

(Pieczęć Zamawiającego)   
 

Nr IT.V.271.3.2019 
 

SPECYFIKACJA 

 

istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Nazwa zamówienia: 

Dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020  

oraz dowozy doraźne 

 

Podstawa prawna  

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

 

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):  

 

Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

§ 1.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego  

§ 2.  Tryb udzielenia zamówienia  

§ 3.  Opis przedmiotu zamówienia  

§ 4.  Termin wykonania zamówienia  

§ 5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

§ 5a.   Podstawy wykluczenia 

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

§ 7.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z wykonawcami  

§ 8.  Wymagania dotyczące wadium  

§ 9.  Termin związania ofertą  

§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert  

§ 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

§ 12.  Opis sposobu obliczenia ceny  

§ 13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

§ 14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  

§ 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 

od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  

§ 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia  

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
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§ 18.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

6, 7  lub 134 ust. 6 pkt 3 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

§ 19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym 

a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

§ 20.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

 

 

Rozdział 2. Załączniki   

§ 21.  Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Formularz ofertowy. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia   

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej  

6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące potencjału sprzętowego 

7. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia 

8. Projekt umowy, 

9. Oświadczenie w zakresie RODO. 

 

 

 

Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 

§ 1. 

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

 

1.1 Zamawiający - Gmina Praszka, w imieniu której działa: 

 

Burmistrz Praszki, 

46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13 

tel. (034) 3591 - 009-10 fax  (034) 3592 469 

REGON:151398592, NIP: 576-14-87-260 

Poczta elektroniczna: umig@praszka.pl 

 

§ 2. 
Tryb udzielenia zamówienia 

 

2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot 

określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 
 

 

 

 

 

mailto:umig@praszka.pl
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
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§ 3. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do przedszkola i szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz dowozy 

doraźne (hala, zawody sportowe, imprezy kulturalne i zajęcia ponadprogramowe) na 

podstawie stawki brutto za kilometr. Dowożeni uczniowie i opiekun muszą mieć zapewnione 

miejsca siedzące w autobusie. Opiekun i dowożeni uczniowie mają pierwszeństwo  

w wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. Podstawienie pojazdu zastępczego w terminie 30 minut 

od zgłoszenia.  

Dopuszcza się możliwość łączenia grup dowożonych do przedszkola i szkół podstawowych  

w celu lepszego wykorzystania miejsc w autobusie.  

Szczegółowe rozkłady godzin odwozu i dowozu uczniów na poszczególnych trasach będą 

ustalone przez Dyrektorów Szkół.  

Wykonawca do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu  

w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane.  

3.2 Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego mogą ulec 

zmianie.  

3.3 W trakcie roku szkolnego ilość zamawianych biletów miesięcznych może ulec zmianie.  

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1. 

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .  
3.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
3.9 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1025) i ustawie z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedno Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze 
zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
2200) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 t.j.).  

3.10 Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej  
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego  
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia  
warunki udziału w postępowaniu.  

3.11 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 4 ustawy.  

3.12 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o który mowa wart. 36a ust. 2 ustawy.  
3.13 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  
3.14 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
3.15 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych wart. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

3.16 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.  
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby kierowcy pojazdów,  
(czyli osoby bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których  
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § l ustawy  
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z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy(Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.), byli zatrudnieni 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od 
rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania 
stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, 
wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.  

Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby przedstawi  
Zamawiającemu listę pracowników i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób.  
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 zatrudniana na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie  
realizacji zamówienia:  
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający  
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej  
w wysokości określonej we wzorze 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 zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie  
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 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  

 

Słownik CPV 

60 10 00 00-9  Usługi w zakresie transportu drogowego 

 

§ 4. 

Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: rok szkolny 2019/2020, czyli  

od 02 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w tym przerwy: 
- zimowa przerwa świąteczna  
- ferie zimowe  

- wiosenna przerwa świąteczna  

- dni świąt państwowych i religijnych 

- dodatkowe dni wolne wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 
 

§ 5. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi aktualny dokument 

uprawniający do wykonywanie transportu drogowego osób. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponować sprzętem 

do wykonania zamówienia – co najmniej 5 autobusami, każdy o pojemności minimum 37 

miejsc siedzących  oraz  informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.  

 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 

 

§ 5 a 

Podstawy wykluczenia  

5a.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku  
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp . 

5a.2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy Pzp  

5a.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.  
5a.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

ustawy 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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.  

5a.5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie punktu powyżej.  

5a.6.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

 

§ 6. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia  

 

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 b ustawy, należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodne z treścią załącznika nr 3.  

6.1.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:  

a) licencja o której mowa w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym  
(t.j. Dz.U.2017 r., poz. 2200);  

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą 
wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

6.2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. l pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:  

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zgodne z treścią załącznika nr 4, 
- w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji  
z otwarcia ofert, o której mowa wart. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 5;  
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.  

6.2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej, składa dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym 
mowa w pkt 6.2.1., zastępuje się go 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.  
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
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.  

6.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/konsorcja):  
6.3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 



 7 

Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego;  

6.3.2 Oświadczenia (oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania) składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

6.3.3 Oświadczenia określone w punkcie 6.1.1 składa pełnomocnik w imieniu wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

6.3.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy  
z Wykonawców.  

 

6.4. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałów w postępowaniu 
polegać na zasobach innych podmiotów. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy art. 
22a ustawy Pzp. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 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 żąda dokumentów dotyczących:  
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
- 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, zgodnie z załącznikiem 
Nr 7 do Siwz.  

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 stanowiących załączniki do Siwz (załącznik nr 3 i nr 4).  

6.5. Pozostałe informacje dotyczące dokumentów:  

- w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w pkt 6.1.1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. I pkt 1 i 3 
ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne,  

 

Inne dokumenty:  

a) Formularz ofertowy;  
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§ 7. 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

7.1 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form określonych 
poniżej.  

7.2 Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu "Oferta" numer faksu lub adres e-mail, 
na które Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiązku, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał 
Zamawiającemu oświadczenie, w którym poda numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji 
awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru faksu lub adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie podać zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający 
będzie mógł kierować korespondencję w formie faksowej lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  

7.3 Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Krystyna Stasiak podinspektor ds. kadrowych  

i administracyjnych oraz Ewa Polak – kierownik referatu oświaty, pokój nr 8   

tel. 34/3592-481 lub 034/3591-009 wew. 131 w godz. 800 – 1400. 

b) w sprawie procedury przetargowej: Grażyna Polis podinspektor ds. działalności 

gospodarczej, pokój nr 1 tel. 34/3592-462 lub 034/3591-009 wew. 112 w godz. 800 – 1500. 

 

§ 8. 

Wymagania dotyczące wadium. 

 

(nie dotyczy) 

 

§ 9. 

Termin związania ofertą 

 

9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. Zamawiający może zwrócić się do oferentów o przedłożenie terminu 

związania z ofertą o dodatkowy, określony czas (jednakże nie dłuższy niż 60 dni). 

 

§ 10. 

Opis sposobu przygotowywania ofert 

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
10.2 Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści Specyfikacji.  
10.3 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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10.4 Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania Wykonawca składa w formie pisemnej albo  
w postaci elektronicznej.  

10.5 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane, zwanych dalej "rozporządzeniem", dotyczące 
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 
zasadach określonych wart. 22a ustawy, Wykonawca składa w oryginale.  
10.6 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem.  

10.7 Wraz z ofertą Wykonawca składa:  
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;  
- Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisywania innych 
oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je 
uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014 
roku poz, 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem 
oferty.  

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba 
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana 
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy.  
Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez 
wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców;  

10.8 Wykonawca sporządza pisemną ofertę pod rygorem nieważności w języku polskim  
w sposób czytelny i trwały. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku 
innym niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie 
wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

10.9 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  
w formie formularzy zamieszczonych w niniejszej Specyfikacji, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

10.l0 Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafami osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.  

10.1l. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  
z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 10.9 poniżej.  

10.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,  
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one  udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
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przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa wart. 86 ust. 4 
ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 
pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym 
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: 
"Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem 
kolejności numerowania stron oferty.  

10.13 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym 
egzemplarzu (oryginale) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na 
kopercie lub opakowaniu należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy 
(Wykonawców) - ewentualnie pieczęć oraz następujące informacje:  
"Oferta" z tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę 
spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego.  

10.l4 Wymagania określone w pkt 10.9 - 10.13 stanowią treść oferty, ich niespełnienie będzie 
skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć  
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.  

10.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
do składania ofert, pod warunkiem powiadomienia Zamawiającego na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

10.16 Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 
wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona 
napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej 
kolejności.  

10.17 Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu z zastrzeżeniem 
punktu 10.11. Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed 
upływem terminu składania ofert.  

 

§ 11. 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Praszce, Plac 

Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka - w zamkniętej kopercie z następującym oznaczeniem  

„ Dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020” 

oraz „Nie otwierać przed 31.07.2019 r. godz. 12.30”, 

-  w pok. Nr 19 – Sekretariat, w terminie do godz. 12.00  dnia 31.07.2019 r.  

Koperta powinna ponadto posiadać nazwę i adres Wykonawcy.  

11.1 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania. 

11.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sala narad pok. 27 o godz. 12:30 dnia 

31.07.2019 r.  

11.3 Otwarcie ofert jest jawne. Przewodniczący komisji przetargowej przed otwarciem ofert 

poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia. 
11.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: 

www.praszka.pl; www.bip.praszka.pl  informacje dotyczące:  .  
- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
- ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 

 

 

http://www.praszka.pl/
http://www.bip.praszka.pl/
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§ 12. 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

12.3 Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

12.4 W przypadku wystąpienia omyłki w ofercie, Zamawiający poprawia je zgodnie z art. 87 ust. 

2 Pzp. 

12.5 Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

12.6 Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki w terminie 3 dni od 

doręczenia informacji o jej dokonaniu. W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę.  

 

§ 13. 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

13.1 Kryteria oceny ofert:  Cena - (60 %)  

Średnia wieku autobusu -  (40 %) 

 

 

13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą 

liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczona wg 

następującego wzoru. 

 

CENA: Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 60%, 

ŚREDNIA WIEKU AUTOBUSU         - poniżej 10 lat   – 40 pkt 

                                                                  - od 10 do 15 lat – 30 pkt 

                                                                  - od 16 do 20 lat – 20 pkt 

            - od 21 do 25 lat – 10 pkt 

                                                                  - powyżej 25 lat   – 0 pkt 

 

13.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

13.4 Zamawiający wyliczy średnią wieku autobusu sumując wiek wszystkich zaoferowanych 

autobusów dzieląc przez ich ilość 

 

§ 14. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

14.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
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wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne;  

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta.  
14.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje 

również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
14.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  

umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą  
solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia  
oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców (Pełnomocnika) do  
składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich  
Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności (jeśli dotyczy).  

14.4 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

14.5 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  

 

 

§ 15. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(nie dotyczy) 

 

§ 16. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

 

16.1 Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

 

§ 17. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

 

17.1 Środki ochrony prawnej unormowane są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 18. 

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

 

(nie dotyczy) 

 

§ 19. 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą,  jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych. 

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich.  

 

§ 20. 

Klauzula informacyjna z art. 13 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, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Praszka. 

2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych:  iod@praszka.pl,  tel. 34/3592-482.               

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,                                                

4.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”; 

5. 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;                                                

6. 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;                                                                                          

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. 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 ***;    
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;                                                                                                                                                                       

9. 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 członków 

§ 21. 

Załączniki 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Formularz ofertowy. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia   

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej  

6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące potencjału sprzętowego 

7. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia 

8. Projekt umowy. 

9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO. 

 

 

Zatwierdził: 


