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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Ślesin,
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
NIP: 6652716489
REGON: 311019310
Tel. 63 2704 011; /fax.: 63 2704 198
Strona internetowa: www.umig.slesin.pl
Godziny urzędowania: (poniedziałek, środa, czwartek -07.30 do 15.30; wtorek -7:30 – 17:00;
piątek - 7:30-14:00)
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
znak postępowania: BZP.271.6.PN.2019
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego – www.umig.slesin.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z terenu gminy Ślesin w roku szkolnym
2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy. Przedmiot
zamówienia obejmuje codzienny dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły
i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania w okresie od dnia 02.09.2019 r. do
26.06.2020 r., z wyłączeniem przerw przewidzianymi organizacją roku szkolnego.
2. Zakres usługi obejmuje następujące placówki oświatowe:
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Młodzieżowa 1,
b) Zespół-Szkolno- Przedszkolny w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55,
c) Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym, ul. Konińska 48;
d) Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
e) Szkoła Podstawowa w Wąsoszach;
f) Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach.
3. Przystanki na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z wymienionych miejscowości. Przystanki
docelowe znajdują się przy szkołach.
4. Przewozy będą odbywały się zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.).
3

Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020

5. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji
regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu
i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.
6. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały
uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do danej szkoły oraz ze szkoły do miejsca
zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu
drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów
na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. Ponadto Wykonawca zobowiązany
jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów
miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do
domu.
7. Dowóz nie może rozpoczynać się wcześniej niż od godz. 7:00 i dojazd do szkół najpóźniej
do godz. 7:50.
8. Odwozy uczniów ze szkół muszą być dostosowane do potrzeb poszczególnych placówek.
Częstotliwość odwozów będzie uzależniona od czasu oczekiwania uczniów po zakończonych
zajęciach.
9. Ustalenia ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych
liniach.
11. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej,
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1603 ze zm.).
12. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym
z Zamawiającym.
13. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu.
14. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub innych
przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu, bez
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym związanych.
15. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
a) zapewnienie odpowiedniej ilości środków transportu niezbędnych do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia, sprawnych technicznie,
b) zapewnienie odpowiedniego standardu przewozu uczniów,
c) przestrzeganie przepisów prawa regulujących ruch drogowy,
d) ponoszenie odpowiedzialności za działania osób, którym powierzy wykonanie
określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
e) posiadanie przez kierowców autobusów telefonów komórkowych.
f) dysponowanie taborem autobusowym odpowiednim do wykonania usługi, które spełniają
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zasad ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku poz.2022 ze zm.), ponadto tylne siedzenia w autobusie /
jeżeli zachodzi potrzeba/ są odpowiednio zabezpieczone przed upadkiem w czasie jazdy
siedzących uczniów, np. barierką.
g) dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do transportu drogowego osób,
wymagane ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 58 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1990 ze zm.)
16. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie
rejestracyjnym danego pojazdu.
17. W czasie dowozów przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia miejsc siedzących dla
dowożonych uczniów zgodnie z ilością sprzedanych miejsc.
18. Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmian.
19. Wykonawca w ramach usługi zapewnia opiekę uczniom.
20. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas
przewozów i pozostających w związku z przewozem.
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21. Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia:
a) przewidywana ilość uczniów dziennie –299 uczniów,
b) dni dowozów w roku szkolnym 2019/2020 – 186 dni.
c) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej - 115 000 km podane ilości
nie obejmują dojazdu do miejsca rozpoczęcia kursów oraz zjazdów do miejsca garażowania.
22. Przewidywane w pkt. 21 dane zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu
publicznym, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
23. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań
przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie
w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego.
W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany
harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
24. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów
miesięcznych, tj. cena 1 biletu miesięcznego oraz rzeczywista ilość uczniów, dla których zostały
zakupione bilety w oparciu o listę uczniów przedłożoną przez Dyrektorów poszczgólnych szkół.
25. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych osób bilety miesięczne szkolne zgodnie z art. 5a
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego ( Dz.U. z 2018 poz. 295 z późn. zm).
26. Wykonawca wyda bilety najpóźniej w ostatnim dniu roboczym w miesiącu poprzedzającym
świadczenie usługi.
27. (CPV): 60.11.20.00-6 - usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
28. Kategoria: 2.
29. Zamawiający wymaga, zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3a ww. ustawy, zatrudnienia
w zakresie realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: kierowcy-prowadzenie pojazdów
zgodnie z obowiązującymi przepisami, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
30. Wykonawca, odpowiednio Podwykonawca zobowiązany jest na potwierdzenie powyższego
wymogu złożyć oświadczenie - imienny wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
wykonujących w/w czynności najpóźniej z dniem zawarcia umowy, a w razie zmiany osób
wykonujących wskazane czynności, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego
aktualnego wykazu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy
z nowym pracownikiem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca składa Zamawiającemu
imienny wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany osób wykonujących wskazane
czynności, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego
aktualnego wykazu niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy
z nowym pracownikiem.
31. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy, natomiast Wykonawca
odpowiednio Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowaną listę
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności wskazane
w ust. 28.
32. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.28
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
33. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
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lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.28 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
34. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.28 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w § 9 umowy. 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 w ust.28 czynności.
35. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
36. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia, że osoby (kierowcy
oraz opiekunowie) nie widnieją w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
37. 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”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ślesin reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin .
2) Formy kontaktów:
a) listownie: ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.umig.slesin.pl
c) telefonicznie: 632704011
d) Inspektor ochrony danych.: email iod@comp-net.pl
3) Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Następnie Państwa dane będziemy
przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Odbiorcy danych osobowych.
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Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji
dokumentów.
6) Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7) Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień
publicznych.
IV. TERMIN WYKONANIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w roku szkolnym 2019/2020 w dniach nauki szkolnej,
od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.. 24 ust.1 ustawy i ust. 5 pkt 1, pkt.4 i pkt 8 ustawy
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży
aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania
tego warunku; Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia –załącznik
nr 3 do SIWZ
c) zdolności technicznej lub zawodowej- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca:
- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie min. trzy usługi
wykonywane w sposób ciągły przez okres min. 7 miesięcy polegające na transporcie zbiorowym
osób o wartości co najmniej 240 000,00 zł brutto (dwieście czterdzieści tysięcy zł ) każda.
- dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj. min. 5 kierowcami dysponującymi
aktualnym prawem jazdy kat. D zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1990)
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- posiada potencjał techniczny tj. min. 5 pojazdów, którymi będzie wykonywana usługa,
przeznaczonych do przewozu osób, nie starsze niż 2004 r., produkcji, odpowiednich do wykonania
usługi, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zasad ich niezbędnego
wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), ponadto tylne siedzenia w autobusie / jeżeli zachodzi
potrzeba/ są odpowiednio zabezpieczone przed upadkiem w czasie jazdy siedzących uczniów, np.
barierką. Każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC,
zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postepowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki
określone w pkt. V.1.2), przy czym warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów musi spełnić każdy
Wykonawca samodzielnie. Jednocześnie żaden Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa powyżej, w pkt.V.1.2) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „ stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy złożyć do oferty
i podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby. W treści zobowiązania należy wskazać, w jakim
zakresie zostaną udostępnione zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w tym
postępowaniu, podać dane identyfikujące podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo:
adres, pełna nazwa, NIP, REGON, PESEL). Podpis pod tym oświadczeniem ma złożyć osoba
umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu. Składając takie oświadczenie
należy zwrócić uwagę, ze w takim przypadku na Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby na
podstawie art. 22a ust.1 i 2 ustawy zostają nałożone dodatkowe obowiązki, które Zamawiający będzie
wymagał w niniejszym postepowaniu i w trakcie realizacji umowy.
2) Zgodnie z art.25a ust 3 ustawy Pzp Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że podmiot
udostępniający swoje zasoby nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zamawiający oceni, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt.13-22
i ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy PZP. Wstępna ocena będzie dokonana poprzez sprawdzenie w treści
oferty złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postepowania wzór załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ.
3) Na podstawie art. 22a ust 4 ustawy Pzp podmiot udostępniający swoje zasoby będzie zobowiązany
zrealizować tą część zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający
będzie wymagać w trakcie realizacji umowy przestrzegania tego wymagania ( art. 22a ust 6, art. 36 b
ust 2 ustawy Pzp), łącznie z prawem do naliczania kar umownych czy odstąpienia od umowy.
Zamawiający zwraca również uwagę, że w zapisach projektu umowy (załącznik nr 5 do niniejszej
SIWZ) zostały wprowadzone na podstawie art. 143b ust 1; ust 2 i ust 5 ustawy Pzp wymagania
formalne co do akceptacji umów o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
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Rozdział VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5
USTAWY PZP
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp., tj. w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz.
398, 685, 1544 i 1629).
2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp., tj. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał
albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
3. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp., tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ . Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w rozdz. VII pkt. 1 niniejszej
SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
o którym mowa w powyższym pkt VII. 1 niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie podmiotu
udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy składającemu ofertę- o udostępnieniu zasobów (należy
wskazać jakie to są zasoby) w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązanie
składa do oferty i podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby.
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6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
6. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.24 aa ust.1 ustawy PZP, Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 ustawy) oraz ustalonych
kryteriów a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
A) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
3) wykaz osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pojazdami wraz z informacjami na temat ich
uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności wg załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.
4) wykaz pojazdów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wg
załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ.
B) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14
i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływie terminu
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
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potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości- 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 powyżej, zastępuje się
go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku oferty wspólnej (np. konsorcjum, w formie spółki cywilnej) dokumenty wymienione
w B) pkt. 1-4 składa odrębnie każdy z Wykonawców.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a
ustawy PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów w celu wskazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia dokumenty wymienione w B) pkt.1-4.
8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016 r., poz.1126 ze zm.).
Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne, tzn. powinny odzwierciedlać rzeczywisty,
nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.
Rozdział VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie osobiście lub za pośrednictwem
posłańca, faksem na nr 63 2704 198 lub drogą elektroniczną (e-mail; przetargi@slesin.pl, ),
z zastrzeżeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bark podstaw
wykluczenia, również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art.26 ust.3
ustawy PZP, a także złożenia pełnomocnictw.
4. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożoną
w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata w taki sposób, ze mógł się z nią zapoznać.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
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6. Wszelką korespondencję przekazywana przez Wykonawcę należy adresować na:
Urząd Miasta i Gminy Ślesin
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w niniejszej SIWZ.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w sprawach merytorycznych – Iwona Antczak
2) w sprawach związanych z procedurą przetargową: Małgorzata Ficner
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny.
Rozdział IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej (http:// umig.slesin.pl . zakładka BIP/Gmina/Przetargi).
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić
w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianie zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazana wszystkim
Wykonawcom, którzy wnioskowali o SIWZ i jest dla nich wiążąca.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na swojej
stronie internetowej.
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Rozdział X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy zł
00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz.
359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na oprocentowane konto w Banku:
Bank Spółdzielczy w Ślesinie - Nr 46 8534 0006 0000 0101 0009 3463 z adnotacją
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin
na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019 /2020
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium
składanego w każdej z możliwych form.
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5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania
ofert ( tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto
w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego
sekretariat (III piętro) lub zamieścić w osobnej kopercie- opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być
one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia)
oraz wskazanie ich siedzib.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy
Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp ( art.46 ust.
4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp)
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
Rozdział XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań, wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym.
W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2.Wymagania i zalecenia ogólne:
a) każdy oferent może złożyć jedną ofertę;
b) ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność;
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c) oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, w przypadku dokumentów lub
oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski,
poświadczone przez Wykonawcę;
d) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ;
e) oświadczenia, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
w art.22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;
f) dokumenty, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w pkt.2 lit.e, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
g) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego dotyczą;
h) zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób połączona, oraz zawierała spis treści i winna być podpisana
przez osobę/osoby na każdej zapisanej stronie;
i) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę;
j) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust.3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, zaleca się aby umieścić takie
dokumenty na końcu oferty ( oddzielnie spięte);
k) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie;
l) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy PZP;
3. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część oferty:
a) wypełniony formularz oferty- wg załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ- wg załącznika nr 3
c) pełnomocnictwo ( o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania Wykonawcy, określające
zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
d) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu
4. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres
podany w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz oznaczone w sposób następujący:

Urząd Miasta i Gminy Ślesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku
szkolnym 2019 /2020

Znak sprawy BZP.271.6.PN.2019
Nie otwierać 24.07.2019.r, godz. 11:15
5. Zmiany i wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
14

Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020

to przed terminem składania ofert. Zmiany dotyczące oferty lub powiadomienie o jej wycofaniu winny
być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo winny być opatrzone napisem
" zmiana" lub odpowiednio " wycofanie".
Rozdział XIII. ZASADY UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem,
3. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.
Rozdział XIV. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania nazw firm podwykonawców- zgodnie z treścią Formularza
oferty załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. W przypadku udziału podwykonawców Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowiązek przedłożenia w trakcie realizacji zamówienia publicznego:
•
projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
•
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
•
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące cześć umowy w sprawie niniejszego
zamówienia oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 7 dni:
a) stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę kierowców
wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią rozdz. III
pkt.28
b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy usługi
c) w umowie o podwykonawstwo musi być dokładnie określony odpowiednio zakres usług, które
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art.22a ust.1, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 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 postepowania o udzielnie
zamówienia.
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Rozdział XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać / przesłać do dnia 24.07.2019 r., do godz. 11:00 , na adres Zamawiającego
- Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15 lub złożyć osobiście / sekretariat /.
2. Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi 24.07.2019 r., o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiającego – sala konferencyjna
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, po sprawdzeniu nienaruszalności
i prawidłowości ich oznakowania. Podane będą nazwy (firmy), adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach.
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie www.umig.slesin.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Rozdział XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik 2 do niniejszej SIWZ.
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
3. Cena może być jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od
razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną,
bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.
5. W celu rozliczenia wykonanej usługi zostanie zastosowane wynagrodzenie ryczałtowe za 1 bilet
miesięczny (uśredniona cena biletu miesięcznego dla ucznia).
6. Na cenę ofertową składa się cena jednego biletu miesięcznego ucznia przemnożona przez ilość
uczniów i przemnożona przez 10 miesięcy .
7. Kalkulację kosztów dowozu należy obliczyć w oparciu o:
a) organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
b) ilość dni nauki szkolnej w poszczególnych miesiącach w roku 2019/2020
c) szacunkowej ilości uczniów,
d) szacunkowej ilości kilometrów dowozów
7. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/,
zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy) oraz zgodnie z treścią SIWZ, będą oceniane wg. kryteriów:
a)
b)
c)

cena oferty
czas podstawienia autobusu
termin płatności faktury

- waga kryterium 60 %
- waga kryterium 20%
- waga kryterium 20%

2. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach poszczególnych kryteriów zostanie obliczona
w następujący sposób:
a) oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 60, a pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej wg wzoru:

oferowana najniższa cena brutto
Cena (C) = --------------------------------------------cena brutto badanej oferty

x 100 pkt x 60%

b) punktacja oferty w zakresie czasu podstawienia autobusu zastępczego ( H) w minutach od
powzięcia informacji przez Wykonawcę o wystąpieniu awarii:
 do 30 min.- otrzyma 100 pkt,
 od 31 min. do 60 min.- otrzyma 50 pkt,
 powyżej 60 min.- otrzyma 0 pkt.
Liczbę z otrzymanymi punktami mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 20%.
Oferta z najkrótszym czasem podstawienie autobusu zastępczego otrzyma 20 pkt.
a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej
c) termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę liczony będzie w dniach. Liczba
punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
oferta z najdłuższym punktowanym terminem płatności (30dni) otrzyma najwyższą ilość punktów,
tj.20,a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg. wzoru:
Termin płatności badanej oferty
T = --------------------------------------------------------- x 100
Najdłuższy zaproponowany termin płatności
Liczbę z otrzymanymi punktami mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 20%.
Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzyma 20 pkt. a pozostałe oferty proporcjonalnie
mniej.
UWAGA: najdłuższy możliwy termin płatności faktury wynosi 30dni (najkorzystniejsza
wartość), a najkrótszy możliwy do uwzględnienia w umowie wynosi 14 dni. Zaproponowany
przez Wykonawcę termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni traktowany będzie jako termin 30
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dniowy (stosownie oceniony i przyjęty do umowy)
3. Zamawiający dokona zsumowania liczby punktów uzyskanych w przypadku kryterium „Cena”
i „Czas podstawienia autobusu zastępczego” i „ Termin płatności faktury” wg wzoru: P = C +H+T
Maksymalna liczba punktów w trzech kryteriach wynosi 100.

Rozdział XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy PZP.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie wykonania niniejszego zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem pkt.3 niniejszego działu.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt 2, w przypadkach określonych w art. 94 ust.2 pkt 1) lit. a) ustawy PZP.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jako oferty
najkorzystniejszej, Zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania,
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum ( obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy PZP.
7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, a ustalone w tym wzorze postanowienia nie
podlegają negocjacjom.
Rozdział XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia wykonania należytego zabezpieczenia umowy.
Rozdział XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Istotne dla Stron postanowienia zawiera projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej
SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania
zmiany umowy, które zostały określone w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
Rozdział XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
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dla postępowań, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której jest mowa w art.154 pkt 5 ustawy PZP.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Terminy, sposób i tryb składania oraz rozpatrywania odwołań reguluje Dział VI- Środki ochrony
prawnej, Rozdz.I- Odwołanie ustawy PZP.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
Rozdział XXII. DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy
PZP.
Rozdział XXVII.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – wykaz tras
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4- oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – projekt umowy
Załącznik nr 6- wykaz usług
Załącznik nr 7- wykaz osób
Załącznik nr 8- wykaz pojazdów
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