Numer postępowania: ZP 271.9.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
221 000 euro

Organizacja transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
(w tym osób na wózkach inwalidzkich) z miejsca
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do
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i
placówek
kształcenia
specjalistycznego
oraz ich
odwożenia
do
miejsc
zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie
przewozu

Zamawiający:

Gmina Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie

Z-ca Wójta Jan Wiczling
Zatwierdzono, dnia 24.07.2019 r.

.……………………………………….
(imię, nazwisko osoby zatwierdzającej)

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Gmina Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl

e-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
telefon: 512 006 356
fax: 58 682 83 19
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”, wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń wykonawczych oraz
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej
dalej „SIWZ”.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 - 46 ustawy.
3. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem
formy pisemnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy, zgodnie z którą, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji transportu dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, umysłowo lub sprzężonym (w tym osób na wózkach
inwalidzkich) z miejsca zamieszkania do szkół i placówek kształcenia specjalistycznego oraz ich
odwożenia do miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym
2019/2020 i w roku szkolnym 2020/2021.
W zamówieniu przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będzie transportem specjalnym
zamkniętym, czyli bez możliwości korzystania z przejazdu innym osobom niż wskazanym przez
Zamawiającego.
Liczba osób, trasy dowozu, ich długość, ilość wykonywanych kursów dziennie określone zostały w
załączniku A do SIWZ.
Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy medycznej. Funkcja opiekuna nie może być łączona z funkcją kierowcy, ani
kierowcy z funkcją opiekuna.
2. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty:
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do SIWZ
3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako kod CPV:
60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
1) część 1 Organizacja transportu dzieci i młodzieży do OREW w Pruszczu Gdańskim i ORDA w
Pruszczu Gdańskim
2) część 2 Organizacja transportu dzieci i młodzieży do OREW Caritas w Trąbkach Wielkich
3) część 3 Organizacja transportu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Sobowidzu

4) część 4 Organizacja transportu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Warczu
5) część 5 Organizacja transportu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w
Gdańsku ul. Meissnera 9 i Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Przyjaciół Ziemi , Gdańsk ul. Dragana 2
6) część 6 Organizacja transportu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Specjalnych w Rusocinie
Zamawiający nie zastrzega ilości części na które chce złożyć oferty Wykonawca.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy
Pzp.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6, tj. udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 30% wartości zamówienia
podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie
ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawcą, a podstawą do realizacji zamówienia będzie odrębna umowa.

8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej na podstawie art.
99 ustawy Pzp.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, był ubezpieczony
od
odpowiedzialności
cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisem § 5 wzoru umowy - załącznika nr 7 do SIWZ
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby,
którymi się posługuje podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników,
wykonujących czynności kierowcy i opiekunki dla każdej części zamówienia. Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia Zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 5 oraz § 7 wzoru umowyzałącznika nr 7 do SIWZ.
12. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę podmiotów, na zasobach, których Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. b SIWZ.
14. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” – załączniku nr 1 do SIWZ, części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców.
15. Wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w §3 wzoru umowy- załącznika nr 7 do
SIWZ.
IV. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 25 czerwca 2021 roku. Dowóz i odwóz uczniów należy zapewnić
w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego określonego przez Ministra Edukacji
Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół/ placówek kształcenia
specjalistycznego w okresie od 02.09.2019 r. do 25.06.2021 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
część 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie ksera licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn.zm.).
b) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonywał/wykonuje minimum 1 zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co
najmniej 6 miesięcy usług przewozu osób w liczbie minimum:
część 1 - 1.000 kilometrów miesięcznie w ramach danego zamówienia
część 2 - 700 kilometrów miesięcznie w ramach danego zamówienia
część 3 - 200 kilometrów miesięcznie w ramach danego zamówienia
część 4 - 1.000 kilometrów miesięcznie w ramach danego zamówienia
część 5 - 2.000 kilometrów miesięcznie w ramach danego zamówienia
część 6 - 500 kilometrów miesięcznie w ramach danego zamówienia
Warunek kilometrów trzeba spełnić dla każdej części na którą ofertę będzie składał Wykonawca.
Oraz ( dla każdej części )
- dysponuje/będzie dysponował
minimum jednym kierowcą który będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D,
świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy
- dysponuje/będzie dysponował minimum jedną osobą do opieki nad dowożonymi uczniami podczas
przewozu. Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna posiadać przeszkolenie w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej.
2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt 1 ppkt 2 lit. b musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub
wszyscy Wykonawcy łącznie. Niepodleganie wykluczeniu określone w pkt 1 ppkt 1 musi spełniać
każdy Wykonawca z osobna.
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 nin. rozdz., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b nin. rozdz.
5) Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na
podstawie informacji zawartych w złożonych, zgodnie z postanowieniami rozdziału VI pkt 4 SIWZ,
przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdz. VI SIWZ, zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wezwany przez Zamawiającego Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału
w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy,
zostanie wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 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 oświadczeniach,
o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których
mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie Zamawiającego musi złożyć Wykonawca:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b rozdz. V SIWZ, Zamawiający żąda:
a) wykaz usług wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, liczby km, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi te zostały wykonane, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, opiekę, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami , miejscu zamieszkania i inf. której części dotyczy, sporządzonego i
wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3) Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć dokumenty wymienione w § 5 pkt 4 Rozporządzenia,
dotyczące tych podmiotów.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5:
1) ppkt 2 lit. a nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się.
10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
11. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
12. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 11,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. 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
z nich dotyczą.
14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
15. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów
lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to
rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
16. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem
osoby podpisującej.
17. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą
się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w pkt 15 i 16 oraz klauzula „za zgodność
z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność
z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze
stron wraz z informacją o liczbie poświadczonych stron.
18. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 15, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
20. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
21. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

22. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia, lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz.352). W takim przypadku Wykonawca wskaże
dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej wskazując określony adres
internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych a zamawiający samodzielnie pobierze
wskazane prze wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli wykonawca wskaże oświadczenia lub
dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zmawiającego (wykonawca winien wskazać, kiedy zostały
złożone, w jakim postępowaniu sprawie itp.,) to zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów o ile są one aktualne.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w rozdziale I SIWZ.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na pocztę elektroniczną będzie traktowane za
skutecznie doręczone.
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
sprawy merytoryczne:
imię i nazwisko: Patrycja Jereczek telefon: 509 461 767
w terminach: poniedziałek - piątek w godz. od 8:30 - 14:00,
sprawy proceduralne:
imię i nazwisko: Anna Sikora telefon: 512 006 356
w terminach: poniedziałek – piątek 8:30 - 15:00
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 3 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której
udostępniona jest SIWZ www.trabkiw.ug.gov.pl
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
www.trabkiw.ug.gov.pl

9. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się
integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację
na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl.
11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla żadnej części.
IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
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. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być
wyrażona na piśmie, faksem. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej SIWZ.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
W razie wątpliwości, uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
8. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla
których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie
błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści
i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki
i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być
sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny - z podaniem imienia i nazwiska).
11. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać załączone do oferty.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda strona

oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Na
formularzu „Oferta” winna być umieszczona informacja o ilości stron.
13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie), w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie
oraz opisane: „Oferta na organizację transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do szkół
i placówek kształcenia specjalistycznego na część …………….
Nie otwierać do dnia 02.08.2019 r. do godz. 10:15
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia
opakowań (kopert) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które
musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym
na Organizację transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do szkół i placówek
kształcenia specjalistycznego. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” Oświadczenie
o wycofaniu oferty musi zawierać, co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia
Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy.
17. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętym
opakowaniu (kopercie), które musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w
przetargu nieograniczonym Organizację transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do
szkół i placówek kształcenia specjalistycznego. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia
ofert. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” Oświadczenie o zmianie oferty musi
zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.
18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne 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 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, ż e nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien oznaczyć klauzulą:
„NIE
UDOSTĘPNIAĆ.
INFORMACJE
STANOWIĄ
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 2 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U.
z 2018 r. poz.419,1637 z późn. zm.)”. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien również złożyć na
formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby
informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) oznaczonym: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub
trwale ze sobą połączone (spięte, zszyte), oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
20. Zgodnie z ww. przepisami za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
21. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego
ofercie.

22. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów,
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego
z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).
23. Oferta musi zawierać:
1) formularz „Oferta” - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ;
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone i wypełnione
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ;
3) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),
w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia
- stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
24. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać
następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego pełnomocnika,
d) zakres jego umocowania.
3) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
4) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
5) Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
6) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego
z Wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.
7) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8) Wypełniając formularz „Oferty”, jak również inne dokumenty, w miejscach odwołujących się do
Wykonawcy, np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie
i wykonanie umowy.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie,

sekretariat pok. 19;
b) termin składania ofert: do dnia

02.08.2019 r. do godz. 10:00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, sala
konferencyjna;
b) termin otwarcia ofert: w dniu
02.08.2019 r. o godz. 10:15.
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według
kolejności składania ofert. Wykonawca, który osobiście złoży ofertę lub za pośrednictwem posłańca,
otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
4. Oferty należy składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.trabkiw.ug.gov.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.
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen,
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. Wykonawca poda również cenę za 1 km.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe ,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
XIII. Kryteria oceny oferty
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający określił następujące kryteria: dla części
1,2,3,4,5,6;
1) kryterium „Cena” - waga kryterium - 60%,
2) kryterium „Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób z terenu gminy Trąbki Wielkie”” - waga

kryterium - 10%.
3) kryterium „Emisja spalin” - waga kryterium – 30%
4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w poszczególnych kryteriach.
Maksymalnie oferta Wykonawcy może uzyskać 100 pkt, odpowiednio 60 pkt, 30 pkt i 10 pkt
w poszczególnych kryteriach.
5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) kryterium „Cena” (PC):
a) znaczenie kryterium - 60 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:
- oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp, otrzyma maksymalną liczbę
punktów w kryterium „Cena” (60 pkt),
- ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:

gdzie:
Pc – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb – cena badanej oferty
2) kryterium „Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób z terenu gminy Trąbki Wielkie” (Pz):
a) znaczenie kryterium - 10 pkt;
b) liczba punktów uzyskanych będzie obliczana według zasady:
za każdą osobę zatrudnioną przy realizacji zamówienia 1 pkt,
maksymalna liczba pkt w poszczególnych częściach:
części 1,2,3,4,5,6 to 2pkt dla każdej części ( 1 kierowca + 1 opiekunka)
Jeżeli Wykonawca poda większą ilość osób , przyjęta do obliczeń będzie maksymalna liczba punktów
dla poszczególnej części zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie poda, nie wpisze w ofercie liczby osób dla składanej części , otrzyma 0 (zero)
punktów.
liczba osób z oferty badanej
Pz = --------------------------------------------------x 10 pkt
liczba osób z oferty z najwyższą liczbą osób
3) kryterium „Emisja spalin”
a) znaczenie kryterium - 30 pkt;
b) liczba punktów uzyskanych będzie obliczana według zasady:
EURO O – 0 pkt.
EURO 1 – 5 pkt
EURO 2 – 10 pkt.
EURO 3 – 15 pkt.
EURO 4 – 20 pkt.
EURO 5 – 25 pkt.
EURO 6 – 30 pkt.
Wykonawca zostanie oceniony w przedziale od 0 do 30 pkt. według powyższego podania EURO.
Jeżeli wykonawca nie poda, nie wpisze w ofercie liczby osób dla składanej części , otrzyma 0 (zero)
punktów.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (suma maksymalnej liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 1 ppkt
2 nin. rozdz., zawierać będzie również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 4 nin. rozdz., na stronie
internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1 nin. rozdz., jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania,
spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza
w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o terminie i miejscu podpisania umowy.
8. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego
do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
10. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji niniejszego
zamówienia (np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać:
1) określenie członków konsorcjum,
2) wskazanie celu ustanowienia konsorcjum,
3) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,
4) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas
realizacji przedmiotu zamówienia,
5) wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności,
6) określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków,
7) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania
umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania

rękojmi.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Należy zapoznać się z treścią wzoru umowy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wnosi żadnych
zastrzeżeń, co do jej postanowień i warunków, zaakceptować jej treść na formularzu ofertowym.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
postępowania o udzielenie zamówienia

przysługujących

Wykonawcy w

toku

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
XVIII. Obowiązek informacyjny RODO
Zamawiający, tj. Gmina Trąbki Wielkie z siedzibą w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034
Trąbki Wielkie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trąbki z siedzibą w Trąbkach
Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, reprezentowany przez Wójta Gminy Trąbki
Wielkie - Błażeja Konkola
2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się pod adresem e-mail lukasz.golda@cbi24.pl, Łukasz Gołda.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.9.2019 pn Organizacja
transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w tym osób na wózkach inwalidzkich) z
miejsca zamieszkania do szkół i placówek kształcenia specjalistycznego oraz ich odwożenia do
miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), zwaną dalej ustawą PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienia:
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;.
** 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.
RODO - rozporządzenie 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).

XIX. Załączniki
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz „Oferta”
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania.
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.

