
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

USŁUGA DOWOZU UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
W PODZIALE NA ZADANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331035781

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 103

1.5.2.) Miejscowość: Biesiekierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-039

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 3180 947

1.5.8.) Numer faksu: 94 3180 947

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@biesiekierz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gstik.biesiekierz.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA DOWOZU UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM
2021/2022 W PODZIALE NA ZADANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83ae5e57-fa8c-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145824/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11 13:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000361/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie uczniów do szkół

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://gstik.biesiekierz.pl/bip/index.php?id=127&rp=1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
http://gstik.biesiekierz.pl/bip/index.php?id=127&rp=1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do
komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy użyciu formularzy, o których mowa w pkt 2 powyżej, opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w Rozdziale III ust. 3 SWZ.
5) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nie dotyczy złożenia oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal;
lub
b) poczty elektronicznej, na adres e-mail: zp@biesiekierz.eu
6) Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP. 7) Przy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający
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lub Wykonawca na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W
przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego
żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy.
8) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Kierownik Gminnych Służ Technicznych i Komunalnych z siedzibą w Biesiekierzu 103, 76-039
Biesiekierz, e-mail: gstik@biesiekierz.eu , nr telefonu: +48 94 31 80 947;
2) Inspektorem ochrony danych w Gminnych Służ Technicznych i Komunalnych jest Pan: Dariusz
Florek, iod@biesiekierz.eu, Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76-039 Biesiekierz 103.
3) Odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby lub organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
4) Planujemy przechowywać Twoje dane przez czas określony 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, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5) Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych
osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
6) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych
osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c), w przypadku prowadzenia zamówienia
publicznego stosuje się obowiązek przetwarzania danych wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019
roku prawo zamówień publicznych.
8) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że: a) przetwarzamy
Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi
w art. 5 RODO, b) Administrator przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą administrowania, dla
potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności, c) nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG,
d) zobowiązujemy się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób,
których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów, e)
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy
zachowaniu wymogów wynikających z art. 28 RODO.
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) W przypadku skorzystania przez Ciebie z uprawnień z
art. 15 ust. 1 do 3 RODO, niosącego po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku,
Administrator może żądać od Ciebie wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
11) Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
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12) Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GSTIK.K.261.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 550654,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkola na
terenie Gminy Biesiekierz
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla:
1) uczniów dojeżdżających do publicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Biesiekierz,
tj.: do Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu, do Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach, do
Szkoły Podstawowej w Świeminie, dzieci i uczniów dojeżdżających z terenu gminy Białogard do
Szkoły Podstawowej w Świeminie oraz powracających do miejscowości zamieszkania po
zakończeniu zajęć z zapewnieniem opieki w czasie drogi zgodnie z art. 32 ust. 5-7 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, poz. 762),
2) dzieci dojeżdżających z miejscowości Biesiekierz do Przedszkola w Parnowie oraz
powracających do miejscowości Biesiekierz wraz z zapewnieniem opieki w czasie drogi zgodnie
z art. 32 ust. 5-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
2. Przewóz odbywać się będzie w dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt oraz
innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno –
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wychowawczych, określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności
ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna), zgodnie z art. 32 ust. 5-7 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz dni, w których szkoły będą całkowicie zamknięte
z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2
lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), według rozkładu jazdy ustalonego z
Zamawiającym. Proponowane godziny przejazdów i odjazdów w tabeli w OPZ (zał. 1 do SWZ).
3. Zakres wykonywanej usługi dotyczy uczniów z terenu gminy Biesiekierz obejmuje 1 przywóz i
2 odwozy ze Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu, 2 przywozy i 2 odwozy ze Szkoły
Podstawowej w Starych Bielicach, 1 przywóz i 2 odwozy ze Szkoły Podstawowej w Świeminie,
natomiast dzieci i uczniów z terenu gminy Białogard obejmuje 1 przywóz i 1 odwóz ze Szkoły
Podstawowej w Świeminie, a także dzieci z terenu gminy Biesiekierz do Przedszkola Gminnego
w Parnowie obejmuje 1 przywóz i 1 odwóz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.5.) Wartość części: 446292,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w
skali 100-punktowej.
2) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za
czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (maks. 20) + liczba punktów za normę emisji
spalin (maks. 20)
Szczegółowy sposób oceny ofert wg kryteriów oceny zawiera Rozdział III ust. 5 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biesiekierz do placówek
szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Biesiekierz oraz Gminy i Miasta Koszalin
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biesiekierz do
placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Biesiekierz oraz Gminy i Miasta
Koszalin oraz ich powrót do miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć z zapewnieniem
opieki w czasie drogi zgodnie z art. 32 ust. 5-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe.
2. Przewóz odbywać się będzie w dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt oraz
innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno –
wychowawczych, określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności
ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna), zgodnie z art. 32 ust. 5-7 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz dni, w których szkoły będą całkowicie zamknięte
z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2
lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), według rozkładu jazdy ustalonego z
Zamawiającym. Proponowane godziny przejazdów i odjazdów w tabeli w OPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.5.) Wartość części: 104362,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w
skali 100-punktowej.
2) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za
czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (maks. 20) + liczba punktów za normę emisji
spalin (maks. 20)
Szczegółowy sposób oceny ofert wg kryteriów oceny zawiera Rozdział III ust. 5 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00145824/01 z dnia 2021-08-11

2021-08-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi



Dla zadania nr 1 i nr 2:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną licencję (zezwolenie) do wykonywania
na terenie Polski transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym oraz z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 450).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dla zadania nr 1 - dysponuje odpowiednimi środkami transportu, tj. 5 autobusami
przystosowanymi do bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży, wyposażonymi każdy w
minimum 50 miejsc siedzących z pasami bezpieczeństwa dla każdego miejsca siedzącego, o
normie emisji spalin nie niższej niż EURO IV. Warunki przewozu uczniów powinny być
zorganizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
Każdy środek transportu musi posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC.
b) dla zadania nr 2 - co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi, posiadającymi aktualne
badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, które są dostosowane do przewozu osób z
różnego rodzaju niepełnosprawnością z liczbą miejsc siedzących dla pasażerów w pojeździe nie
mniejszą niż 19, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa dla każdego miejsca siedzącego, o
normie emisji spalin nie niższej niż EURO IV. Środek transportu musi posiadać aktualne badania
techniczne, ubezpieczenie OC.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dwóch lub więcej wykonawców, warunek
ten można spełniać łącznie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
dokumentów wyszczególnionych w punkcie Rozdziale II ust. 9 SWZ, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) licencji (zezwolenia) do wykonywania na terenie Polski transportu drogowego osób, zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450),
b) wykazu pojazdów, w celu wykazania, że Wykonawca dysponuje odpowiednią liczbą pojazdów
określoną dla każdego zadania osobno w rozdziale II ust. 7 pkt 4 SWZ – wg załącznika, którego wzór
stanowi załącznik nr 4.1/4.2 do SWZ (odpowiednio dla każdego zadania osobno); Zamawiający nie
dopuszcza możliwości wskazywania w wykazie pojazdów przez jednego Wykonawcę tych samych
pojazdów dla obu zadań, jeżeli Wykonawca składa ofertę na realizację obydwóch zadań.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) Pełnomocnictwo
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Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca,
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
b) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
e) Formularz ofertowy
f) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
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a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
b) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem,
c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje
samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej.
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa
każdy z Wykonawców,
d) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej (o ile został przewidziany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane,
e) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia (o ile zostały przewidziane) – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,
f) w przypadku, o którym mowa w lit. d i e powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany istotnych postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zmiany istotnych postanowień Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuści zmianę zaoferowanego środka transportu w trakcie realizacji umowy na
pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana autobusu na autobus o mniejszej ilości
miejsc siedzących może mieć miejsce w przypadku mniejszej liczby uczniów na trasach
dowożenia. Autobus zaoferowany jako zamienny musi posiadać taką samą normę emisji spalin
oraz musi posiadać ważną polisę OC, a także ważne badania techniczne. Zmiana środka
transportu nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana środka
transportu będzie każdorazowo zależna od decyzji Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy:
1) w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia w
przypadku, jeżeli konieczność zmian będzie wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności prawa oświatowego lub prawa podatkowego (w tym zmiany stawki
podatku VAT),
2) działania siły wyższej, w tym epidemii COVID-19, skutkującej odwołaniem zajęć w
placówkach oświatowych,
3) zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, w tym.: zmiany ilości biletów, zmiany

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00145824/01 z dnia 2021-08-11

2021-08-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi



rodzaju poszczególnych biletów w zależności od potrzeb, zmiany trasy i godzin przejazdów, w
tym możliwość przesunięcia dni i godzin dowozów i odwozów z powodu tzw. "odrabiania", bądź
skrócenia w danym dniu lekcji, a także zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni dowozów w
danym miesiącu w zależności od programu danej placówki oświatowej,
4) zmiany trasy przejazdów spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, m.in. warunkami
drogowymi,
5) w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy w związku z wprowadzeniem lub zmianą
podwykonawców,
6) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie
wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla
Zamawiającego.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie pisemnego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
6. W przypadku odwołania zajęć edukacyjnych i rozpoczęcia nauki zdalnej w placówkach
oświatowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne, ustalone jako iloczyn liczby dni faktycznie
wykonywanego przedmiotu umowy w danym miesiącu i liczby ceny biletu podzielonego przez
liczbę dni, w których Wykonawca faktycznie realizował przedmiot umowy (dla zadania 1)
7. W przypadku odwołania zajęć edukacyjnych i rozpoczęcia nauki zdalnej w placówkach
oświatowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne, ustalone jako iloczyn liczby dni faktycznie
wykonywanego przedmiotu umowy w danym miesiącu i liczby wynagrodzenia ryczałtowego
miesięcznego podzielonego przez liczbę dni, w których Wykonawca faktycznie realizował
przedmiot umowy. (dla zadania 2).
Szczegółowe zasady i warunki zmian umowy zawierają załączniki nr 6.1 i 6.2 do SWZ - wzory
umów

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem MiniPortalu. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na
stronie: https://miniportaluzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00145824/01 z dnia 2021-08-11

2021-08-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi



Wykonawca przed zawarciem umowy:
a) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie
Zamawiającego,
b) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
c) przedstawi Zamawiającemu:
- dowody rejestracyjne pojazdów, z wykorzystaniem których Wykonawca będzie realizował
przedmiot zamówienia (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), mające na celu
potwierdzenie aktualności badań technicznych każdego z pojazdów,
- dokument potwierdzający normę emisji spalin dla każdego z pojazdów,
- polisę OC dla każdego z pojazdów (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), mające na
celu weryfikację czy oferowane pojazdy posiadają polisę ubezpieczenia komunikacyjnego w
zakresie odpowiedzialności cywilnej,
- opłaconą polisę OC (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
realizacją przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż cena ofertowa.
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	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
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	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331035781
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	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83ae5e57-fa8c-11eb-b885-f28f91688073
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145824/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11 13:49
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000361/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://gstik.biesiekierz.pl/bip/index.php?id=127&rp=1
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji. 2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu formularzy, o których mowa w pkt 2 powyżej, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. 4) Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w Rozdziale III ust. 3 SWZ. 5) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nie dotyczy złożenia oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: a) dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal; lub b) poczty elektronicznej, na adres e-mail: zp@biesiekierz.eu 6) Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7) Przy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający lub Wykonawca na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy. 8) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnych Służ Technicznych i Komunalnych z siedzibą w Biesiekierzu 103, 76-039 Biesiekierz, e-mail: gstik@biesiekierz.eu , nr telefonu: +48 94 31 80 947; 2) Inspektorem ochrony danych w Gminnych Służ Technicznych i Komunalnych jest Pan: Dariusz Florek, iod@biesiekierz.eu, Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76-039 Biesiekierz 103. 3) Odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 4) Planujemy przechowywać Twoje dane przez czas określony 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, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 5) Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 6) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c), w przypadku prowadzenia zamówienia publicznego stosuje się obowiązek przetwarzania danych wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych. 8) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że: a) przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO, b) Administrator przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą administrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności, c) nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG, d) zobowiązujemy się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów, e) Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z art. 28 RODO. 9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) W przypadku skorzystania przez Ciebie z uprawnień z art. 15 ust. 1 do 3 RODO, niosącego po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Ciebie wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 11) Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 12) Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 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.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: GSTIK.K.261.3.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 550654,57 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
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	Część 1
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	4.2.5.) Wartość części: 446292,07 PLN
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	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 2) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (maks. 20) + liczba punktów za normę emisji spalin (maks. 20) Szczegółowy sposób oceny ofert wg kryteriów oceny zawiera Rozdział III ust. 5 SWZ
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
	4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
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	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 2) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (maks. 20) + liczba punktów za normę emisji spalin (maks. 20) Szczegółowy sposób oceny ofert wg kryteriów oceny zawiera Rozdział III ust. 5 SWZ
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
	4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: a) licencji (zezwolenia) do wykonywania na terenie Polski transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450), b) wykazu pojazdów, w celu wykazania, że Wykonawca dysponuje odpowiednią liczbą pojazdów określoną dla każdego zadania osobno w rozdziale II ust. 7 pkt 4 SWZ – wg załącznika, którego wzór stanowi załącznik nr 4.1/4.2 do SWZ (odpowiednio dla każdego zadania osobno); Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazywania w wykazie pojazdów przez jednego Wykonawcę tych samych pojazdów dla obu zadań, jeżeli Wykonawca składa ofertę na realizację obydwóch zadań. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
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