
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022
oraz 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5

1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 2543186

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022
oraz 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b3c1b4b-d898-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098390/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 13:45
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011493/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz
2022/2023

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

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

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl 
b) platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl 
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl 
2. Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl 
b) platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl 
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl 
2. Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP. 
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (Uwaga: nie dotyczy składania oferty):
a) komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmująca wymianę
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywała się będzie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego formularza
dostępnego na platformie ePUAP udostępnianego przez miniPortal w zakładce formularz do
komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej. 
b) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązaniu są do posługiwania się numerem
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania. 
c) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie komunikował się z Wykonawcami
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przy użyciu poczty elektronicznej poprzez adres mailowy: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl 
d) Wszelkie dokumenty elektronicznej, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki. 
Wymagania w zakresie wymagań technicznych oraz sposobów przygotowania 
i podpisywania dokumentów zostały określone w Rozdziale XII i XXVI SWZ.

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

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Gmina Suchedniów przetwarza dane zawarte w ofertach
albo wnioskach 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w
publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego
na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2021 poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub
"RODO"), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130
Suchedniów tel (41) 25 43 186, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Władysławem
Grudniewskim – adres mailowy iodo@suchedniow.pl 3) Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:
• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez
okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:
• przez okres wymagany przepisami prawa,
• do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
• do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa
do otrzymania Pani /Pana danych osobowych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania
informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu
danych,
• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W
przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy
jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z
prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o
ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W
przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,
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• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie
jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po
rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy
do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się 
za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
• prawo do cofnięcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa.
4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie
jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ED.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

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

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół
wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023”. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 dowóz do szkół i odwóz ze szkół uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Suchedniowie przy ul. Szarych Szeregów 6, 26 – 130 Suchedniów, Samorządowej Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie, ul. Kościelna 1, 26 – 130 Suchedniów, Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Ostojowie, Ostojów 16, 26 – 130 Suchedniów, szczegółowe trasy
dowozu i odwozu określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ, 
 dowóz i odwóz odbywał się będzie trzema trasami w tym: trasa nr I o długości 7,00 km, trasa nr
II o długości 9,00 km, trasa nr III o długości 6,00 km, 
 usługą objętych będzie 164 uczniów w tym na trasie nr I – 87 uczniów, na trasie nr II – 33
uczniów, na trasie nr III – 44 uczniów, 
 w ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad uczniami w
trakcie wsiadania, przejazdu i wysiadania, Zamawiający wymaga zapewnienia 1 opiekuna na
każdą trasę dowozu i odwozu uczniów do każdego autobusu, którym wykonywana będzie
usługa, 
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 dowóz i odwóz dzieci odbywał się będzie tylko w dni nauki szkolnej z wyłączeniem zimowej
przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, ferii zimowych 
i letnich; rekolekcji i innych dodatkowych dni wolnych; w indywidualnych przypadkach w ciągu
roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi, 
 Wykonawca w ramach zamówienia na każdą trasę dowozu i odwozu będzie zobowiązany do
zapewnienia autobusów z miejscami siedzącymi, na trasie numer I – 2 autobusy z miejscami
siedzącymi w liczbie 50 – 56, trasa nr II – 1 autobus z miejscami siedzącymi w liczbie 50 – 56,
trasa nr III – 1 autobus z miejscami siedzącymi w liczbie 50 – 56. 
 Zamawiający informuje, że na trasie nr I większa liczba uczniów korzysta z odwozu niż dowozu
do szkół. 
 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia w przypadku awarii, któregokolwiek 
z autobusów zobowiązany będzie do podstawienia autobusu zastępczego. Zamawiający
informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert w bieżącym postępowaniu jest czas podstawienia
autobusu zstępczego. Maksymalny czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 60 minut
od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Zgłoszenie awarii może być dokonywane
telefonicznie lub mailowo przez osobę wyznaczona do kontaktów w celu realizacji umowy przez
Zamawiającego, a także Dyrektorów Szkół. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże
Wykonawcy dane kontaktowe Dyrektorów Szkół. 
3. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu zgodnie z art. 95 ustawy wszystkie
osoby wykonujące czynności polegające na kierowaniu autobusami muszą być zatrudnione
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (na podstawie art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
4. Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu
warunków wykonania zamówienia oraz jego zakresu określa Wykonawca. 
5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SWZ. 
7. W przypadku ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii Zamawiający zastrzega możliwość
ograniczenia przedmiotu zamówienia a tym samym ograniczenia wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. Sposób wprowadzania powyższych zmian został określony w Rozdz. XXIII SWZ
oraz wzorze umowy. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach będzie miał możliwość 
w trakcie realizacji zamówienia zmiany przebiegu trasy dowozu. 
8. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia może wystąpić konieczność
dowożenia i odwożenia do szkoły uczniów niepełnosprawnych. Wykonawca będzie wówczas
zobowiązany do tego, aby jeden z autobusów, na trasie dowozu i odwozu był przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 685 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00098390/01 z dnia 2021-06-29

2021-06-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi
kryteriami: 
Nr kryterium Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie 
1. (C) Cena ofertowa brutto 60%
2. (CZA) Czas podstawienia autobusu zastępczego 10 %
3. (KM) Ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych 20 %
4. (Ś) Kryterium środowiskowe – posiadanie do realizacji zamówienia autobusów o normie spalania
min. EURO 5 10%

2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta może zdobyć maksymalnie 100
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – posiadanie do realizacji zamówienia autobusów o
normie spalania min. EURO 5

4.3.6.) Waga: 10,00

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

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

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00098390/01 z dnia 2021-06-29

2021-06-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 
2. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 
że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia tj., że
posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – autobusem lub inny
równoważny dokument umożliwiający wykonywanie przedmiotu zamówienia 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu 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 wykonał co najmniej jedną
usługę, która odpowiada przedmiotowi zamówienia, polegającą na dowozie uczniów do szkół w
roku szkolnym, zrealizowaną w oparciu o 1 umowę z Zamawiającym o wartości nie mniejszej niż
150 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 5 do SWZ – wykaz usług, 
 dysponuje lub będzie dysponował minimum 4 osobami uprawionymi do prowadzenia pojazdów
posiadających odpowiednią kategorię prawa jazdy oraz kurs na przewóz osób, a także
posiadających dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie kierowania ruchem
drogowym oraz będzie dysponował minimum 4 osobami pełniącymi w trakcie zamówienia rolę
opiekunów dowożonych i odwożonych uczniów, wskazane osoby powinny posiadać ukończony
kurs dla opiekunów przewozu dzieci i młodzieży. 
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie
do złożenia załącznika nr 6 do SWZ – wykazu osób. 
 dysponuje lub będzie dysponował minimum 4 autobusami szkolnymi 
z wyposażeniem przewidzianym dla autobusów szkolnych m. in. tabliczka – autobus szkolny,
znaki B-20 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11
grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji 
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych Dz. U. 2017 poz. 2335),
autobusy, którymi będzie realizowany przedmiot zamówienia muszą spełniać odpowiednie
warunki techniczne, ich rok produkcji nie może być wcześniejszy niż 2000 – na potwierdzenie
spełniania warunku udziału 
w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 7 do SWZ – wykaz
narzędzi.

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni od wezwania terminie wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta została
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najwyżej oceniona:
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 lit. d), składa dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o
którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. d), zastępuje się je w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem
zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od wezwania terminie wyłącznie przez
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, 
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, 
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony
zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do SWZ, 
c) wykaz narzędzi - dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SWZ, 
e) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 100 000,00 zł brutto.
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5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Załącznik nr 1 do SWZ – wykaz tras dowozowych
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty
Załącznik nr 3 i 3.1. do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 i 4.1. do SWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz usług
Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz osób
Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz narzędzi 
Załącznik nr 8 do SWZ – projekt umowy
Załącznik nr 10 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja/spółki cywilne) 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do
oferty Wykonawcy zobowiązani są do oferty załączyć dokument zawierający pełnomocnictwo w
celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób
umożliwiający jego identyfikację. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy
regulującej ich współpracę.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione w przypadku: a) zmiany
stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy, b)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
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zdrowotne, d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 7.Strony
umowy uprawnione są do zmiany wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, po upływie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, jeżeli poziom
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem zamówienia przekroczy: 80 % -
przez poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o
którym mowa wyżej, rozumie się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w 2021 r. ustalony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zasady
zmiany wynagrodzenia: a). wynagrodzenie będzie waloryzowane jednokrotnie o wartość
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
w 2021 r. ustalony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, b)zmiana
wynagrodzenia będzie wyliczona wg następujących zasad; wysokość wynagrodzenia
wykonawcy, która jest należna za wykonanie zamówienia z tytułu wykonania zamówienia w
okresie po upływie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy x wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., d)maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką
dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian
wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 5% całkowitego wynagrodzenia netto
Wykonawcy, e)przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen
lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 11. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę
zawartej umowy w przypadkach: a)Zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (CEiDG) w trakcie realizacji zamówienia,b) Wystąpienia oczywistych omyłek
pisarskich i rachunkowych w treści umowy, c)Zmiany kont bankowych, d) W wyjątkowo
uzasadnionych przypadkach zmiany trasy dowozu, jeśli w trakcie realizacji zamówienia wyniknie
taka konieczność a Zamawiający działając z należytą starannością przed wszczęciem
postępowania nie mógł przewidzieć, e) W przypadku ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii
a co za tym idzie braku realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca otrzymywał będzie
obniżone wynagrodzenie w wysokości 1/3 miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy
z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, Termin wykonania świadczenia określony w SWZ,
ulega wydłużeniu w przypadku: a)wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która
uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły
wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia
zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, b) braku
możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy. 2. Wykonawca ma prawo zastąpić lub zmienić każdą osobę wskazaną w umowie.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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1. Zgodnie z art. 505 ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują
Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. 
2. Odwołanie zgodnie z art. 513 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje na: 
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy,
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający
był do tego obowiązany. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały określone w Rozdziale IX ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
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	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów
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	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5
	1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów
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	1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
	1.5.7.) Numer telefonu: 41 2543186
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b3c1b4b-d898-11eb-b885-f28f91688073
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098390/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 13:45
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011493/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.	W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: a)	miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl  b)	platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl  c)	poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl  2.	Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP.
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.	W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: a)	miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl  b)	platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl  c)	poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl  2.	Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP.  3.	Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (Uwaga: nie dotyczy składania oferty): a)	komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmująca wymianę informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywała się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na platformie ePUAP udostępnianego przez miniPortal w zakładce formularz do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej.  b)	Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązaniu są do posługiwania się numerem ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania.  c)	Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie komunikował się z Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej poprzez adres mailowy: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl  d)	Wszelkie dokumenty elektronicznej, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki.  Wymagania w zakresie wymagań technicznych oraz sposobów przygotowania  i podpisywania dokumentów zostały określone w Rozdziale XII i XXVI SWZ.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Gmina Suchedniów przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1)	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów tel (41) 25 43 186, 2)	kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Władysławem Grudniewskim – adres mailowy iodo@suchedniow.pl 3)	Cele przetwarzania oraz podstawy prawne: •	na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Ogólnego Rozporządzenia  o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów: •	przez okres wymagany przepisami prawa, •	do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, •	do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych osobowych. 6)	Posiada Pani/Pan prawo do: •	dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, •	prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych, •	 prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, •	prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, •	prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się  za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, •	prawo do cofnięcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 3.	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 4.	Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ED.271.1.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 685 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami:  Nr kryterium	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie  1. (C) Cena ofertowa brutto	60% 2.	(CZA) Czas podstawienia autobusu zastępczego	10 % 3.	(KM) Ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych 20 % 4.	(Ś) Kryterium środowiskowe – posiadanie do realizacji zamówienia autobusów o normie spalania min. EURO 5 10%  2.	W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego
	4.3.6.) Waga: 10,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 4
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe – posiadanie do realizacji zamówienia autobusów o normie spalania min. EURO 5
	4.3.6.) Waga: 10,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
	4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.	Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od wezwania terminie wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona: d)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  3.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 lit. d), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej  z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4.	 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. d), zastępuje się je w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 5.	Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: a)	może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;  b)	podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  6.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.	Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od wezwania terminie wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona: a)	wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,  a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,  b)	wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie  z załącznikiem nr 6 do SWZ,  c)	wykaz narzędzi - dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,  e)	dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

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

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-08 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-05

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


