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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Miasto Radlin
ul. Rymera 15
44-310 Radlin
zwane dalej „Zamawiającym”.

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia  nieprzekraczającej  kwoty  określonej  w przepisach wydanych na podstawie  art.  11  ust.  8
Prawa zamówień publicznych, tj. poniżej  209 000 € na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej: ustawą Pzp (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.). W sprawach
nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

2. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokonać oceny oferty, następnie zbadać
czy Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana jako najkorzystniejsza nie  podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest:   Przedmiotem  zamówienia  jest organizacja transportu  dzieci
niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na
dwa zadania:

ZADANIE 1 – przewóz dzieci niepełnosprawnych (w tym z upośledzeniem narządów ruchu – na wózkach)
z Radlina do szkół w Wodzisławiu Śląskim na wyznaczonej trasie (Zespół Placówek Szkolno-Wychowaw-
czo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. ul. Kopernika 71 i Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl., Osiedle 1 Maja 23b);

ZADANIE 2 – przewóz dzieci niepełnosprawnych (w tym z upośledzeniem narządów ruchu – na wózkach)
z Radlina do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl. ul. Wy-
szyńskiego 20;

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

60100000-9 Usługi transportu drogowego

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2.  Oferty  wariantowe jako  oferty   których  treść  nie  odpowiada treści  specyfikacji  istotnych warunków
zamówienia, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2.  Oferty  wariantowe jako  oferty   których  treść  nie  odpowiada treści  specyfikacji  istotnych warunków
zamówienia, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA
POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU USŁUG

Zamawiający nie  przewiduje udzielenie  zamówienia  polegającego  na  powtórzeniu  podobnych  robót
budowlanych, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW,  Z  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału  w postępowaniu,  a w szczególności  koszty  sporządzenia oferty,  pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o
której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ
DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o
ile  upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej  spółki  wynika z  dołączonej  do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z
rozdz. XXI pkt.  8.5.  SIWZ – nie dotyczy spółki  cywilnej,  o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania  w  imieniu  tej  spółki  wynika  z  dołączonej  do  oferty  umowy spółki  bądź  wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo
z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi  być podpisana w taki  sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. Oświadczenie  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  i  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  
o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  ustawy  Pzp  (pkt  4.1.  rozdziału  XIII  SIWZ)  składa  każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Dopuszcza  się,  aby  wadium  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika  (lidera)  lub  jednego  z
Wykonawców wspólnie składających ofertę

6. Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  wyłącznie  z  podmiotem  występującym  jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie 
w  ofercie  wskazać,  jaką  część  (zakres  zamówienia)  wykonywać  będzie  w  jego  imieniu
podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić punkt 7 formularza
oferty,  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zamierza
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu  „nie dotyczy”
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lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole),
Zamawiający  uzna,  iż  zamówienie  zostanie  wykonane  siłami  własnymi  tj.  bez  udziału
podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane,  podał  nazwy albo imiona i  nazwiska  oraz  dane kontaktowe podwykonawców i  osób do
kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych  w wykonanie  zamówienia.  Wykonawca zobowiązany  jest  do
zawiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu
pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania : 4 stycznia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
2. Termin realizacji zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I
DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  
o zamówieniu oraz w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

3.A Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust.
1b ustawy Pzp dotyczące:

3.A.1 Kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile
wynika to z odrębnych przepisów: 

• Minimalne  warunki  w  ww  zakresie  to  posiadanie  aktualnej  licencji  na  wykonanie
transportu drogowego osób,  wydanej  na podstawie odrębnych przepisów tj.  ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3.A.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.

3.A.3 Zdolność techniczna lub zawodowa:

• Minimalne warunki  dotyczące  doświadczenia  Wykonawcy,  umożliwiające  realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie w ciągu
ostatnich trzech lat o wartości:
- (Zadanie 1) nie mniejszej niż 50.000,00 brutto rocznie,
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3.B

3.B.1

- (Zadanie 2) nie mniejszej niż 25.000,00 brutto rocznie,
lub 
wykonał w ciągu ostatnich trzech lat zamówienia   o   łącznej   wartości   :
- (Zadanie 1) nie mniejszej niż 50.000,00 brutto na rok,
- (Zadanie 2) nie mniejszej niż 25.000,00 brutto na rok,
UWAGA: jeśli Wykonawca będzie składał ofertę na oba zadania za spełnienie warunku
uznane zostanie doświadczenie polegające na wykonaniu jednego zamówienia w ciągu
ostatnich trzech lat o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 brutto rocznie lub wykonanie
w ciągu ostatnich trzech lat  zamówień  o  łącznej  wartości nie mniejszej niż  50.000,00
brutto na rok 

• Minimalne  warunki  dotyczące  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia osób skierowanych przez  Wykonawcę do realizacji  zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji przedmiotu zamówienia
(Zadanie 1,2):
- kierowców niekaranych, posiadających odpowiednie uprawnienia określone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawą z dnia 6 września 2001 r. 
o  transporcie  drogowym,  w  ilości  niezbędnej  do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu
zamówienia,
- minimum po jednej,   pełnoletniej,   niekaranej     oraz   niefigurując  ej   w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r.  
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 poz.
152) osob  ie  na  pojazd    realizujący  zamówienie  ,   do  opieki   w  czasie  przewozu,
przeszkolonej w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy,  gwarantującej zapewnienie
bezpieczeństwa i opiekę przewożonym uczniom tzn. pomoc w przemieszczaniu się oraz
pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc

• Minimalne  warunki  dotyczące  posiadanego  sprzętu  technicznego  umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował:
-  (Zadanie  1)  środkami  transportu  przystosowanymi  do  przewozu  uczniów/dzieci
niepełnosprawnych,  sprawnymi  technicznie,  wyposażonymi  w  atestowany  sprzęt
zabezpieczający,  specjalne oznakowanie,  wyposażonymi  w pasy bezpieczeństwa dla
wszystkich  pasażerów,  umożliwiającymi  transport  wózków  inwalidzkich,  w  ilości
zapewniającej  bezpieczny  przewóz  wymaganej  ilości  uczniów/dzieci
niepełnosprawnych,  na  miejscach  siedzących, na  każdej  trasie,  tj.  minimum  jeden
autobus/  bus   o łącznej liczbie miejsc   siedzących dla    co najmniej    35     dla pasażerów (w  
tym opiekuna) (Zamawiający nie stawia warunku konkretnej ilość pojazdów – wybór
należy  do  Wykonawcy  –  jednakże  należy  podać  konkretne  pojazdy  w  wykazie
(Załącznik nr  8) oraz w pkt. 2 Formularza Ofert (Załącznik nr 2) i zapewnić właściwą
ilość kierowców i osób do opieki)  
-   (Zadanie  2)  środkami  transportu  przystosowanymi  do  przewozu  uczniów/dzieci
niepełnosprawnych,  sprawnymi  technicznie,  wyposażonymi  w  atestowany  sprzęt
zabezpieczający,  specjalne oznakowanie,  wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa dla
wszystkich  pasażerów,  umożliwiającymi  transport  wózków  inwalidzkich,  w  ilości
zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości uczniów/dzieci niepełnosprawnych
na miejscach siedzących, na każdej trasie, tj.  minimum    jeden     autobus/  bus   o liczbie  
miejsc    siedzących    dla    co najmniej    7     pasażerów   (w tym opiekuna)     (Zamawiający nie
stawia warunku konkretnej ilość pojazdów – wybór należy do Wykonawcy – jednakże
należy podać konkretne pojazdy w wykazie (Załącznik nr  8) oraz w pkt. 2 Formularza
Ofert (Załącznik nr 2) i zapewnić właściwą ilość kierowców i osób do opieki)  

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy,  usługi,  lub  roboty  budowlane
odpowiadają  wymaganiom  określonym  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia do oferty należy dołączyć: 

Oświadczenie o  dysponowaniu pracownikami pełnoletnimi, przeszkolonymi w zakresie
pierwszej pomocy (oświadczenie w druku oferty).
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4. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  potwierdzających  brak  podstaw  wykluczenia  oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 2 
i 3.A:

4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.A.
niniejszego  rozdziału  SIWZ Wykonawca składa na  podstawie   art.  25a ust.  1  ustawy  Pzp
oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr 3 do SIWZ)

4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11
ustawy  Pzp  (w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  przez  Zamawiającego  na  stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia (Załącznik nr
5 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym Wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie w zakresie pkt
4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.3. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  w  celu  wykazania  spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu  (pkt  3.A  niniejszego  rozdziału  SIWZ),  zostanie
wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów):  

4.3.1. W celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.A.3 niniejszego rozdziału SIWZ: wykazu  usług  
wykonanych 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, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, 
załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ). 
Dowodami  o których mowa mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

4.3.2.

4.3.3

4.3.4.

W celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.A.3 niniejszego rozdziału SIWZ wykazu osób,
skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wraz  
z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego tj.
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
W celu  wykazania  spełnienia  warunku z  pkt.  3.A.3 niniejszego rozdziału  wykaz urządzeń
technicznych dostępnych  wykonawcy  w  celu  wykonania  zamówienia  publicznego  wraz  z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8
do SIWZ;

0.0.1.  W celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.A.1 niniejszego rozdziału Aktualną licencję do
wykonywania  transportu  drogowego  osób  na  podstawie  ustawy  z  dnia  
06 września 2001 r. o transporcie drogowym;

UWAGA (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1) Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, 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 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 346),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz
danych,  Zamawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty,
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3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej
pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów  przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych  przez  Zamawiającego),  korzysta  z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5) jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej  odpowiednio  składa  dokumenty  zgodnie  z  §  7  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może zażądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 poz. 1282)

 
ROZDZIAŁ XIV. KORZYSTANIE  Z  ZASOBÓW  INNYCH  PODMIOTÓW  W  CELU  POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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 (dot.  warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3
rozdziału  XIII  SIWZ),  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków
prawnych.

2. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów do oddania  mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .

3. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia (pkt  3 rozdziału XIII  SIWZ),  Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane –
wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

4. W celu  oceny,  czy  Wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
przedłożenia zobowiązania (Załącznik nr 4 do SIWZ) w którym określi w szczególności:

4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu
zamówienia publicznego;

4.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia publicznego

4.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
zakres przedmiotu zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym  mowa  powyżej,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
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aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub  zawodowe lub  sytuację  finansową lub  ekonomiczną,  o  których  mowa w pkt  1
niniejszego rozdziału.

7. Jeżeli  Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego  w  pkt  3  rozdziału  XIII  SIWZ,  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów,  na  zasadach  określonych  powyżej,  zamieszcza  informacje  o  tych  podmiotach  w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ.

8. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  na  wezwanie  Zamawiającego
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego
Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
potwierdzające spełnianie  warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na
których Wykonawca polegał  w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w
pkt 4.3 rozdziału XIII SIWZ.).

ROZDZIAŁ XV. PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może
przedstawić  dowody na to,  że podjęte  przez  niego środki  są wystarczające do wykazania jego
rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub
przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu  Wykonawcy. Przepisu  zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. W celu skorzystania z instytucji  „samooczyszczenia”,  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
wraz  z  ofertą  stosownego  oświadczenia,  a  następnie  zgodnie  z  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp do
złożenia dowodów.

3. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne
okoliczności  czynu  Wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody,  o  których  mowa  w  pkt  1
niniejszego rozdziału.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1. Z  zastrzeżeniem  postanowień  zawartych  w  pkt  3,  Zamawiający  dopuszcza,  aby  komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  listopada 2012 r.  –  Prawo pocztowe (Dz.U.  z  2020 poz.  1041),
osobiście,  za  pośrednictwem  posłańca  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2020 poz.
344 ) – adres e-mail: zamowienia@  radlin  .pl  

2. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego: Urząd Miasta Radlin, 44-310
Radlin, ul. Rymera 15.

3. W  przypadku  wezwania  przez  Zamawiającego  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia
oświadczeń,  dokumentów  lub  pełnomocnictw,  w  trybie  art.  26  ust.  2  lub  ust.  3  ustawy  Pzp,
oświadczenia,  dokumenty  lub  pełnomocnictwa należy  przedłożyć  (złożyć/uzupełnić/poprawić)  w
formie  wskazanej  przez  Zamawiającego  w  wezwaniu.  Forma ta  winna  odpowiadać  wymogom
wynikającym ze stosownych przepisów.

4. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
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5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert,  Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/  informacje dotyczące:

5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5.3. ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  w

ofertach.
6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: 
https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ 

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później niż do
dnia w którym upływa połowa biegu terminu składania ofert tj. do dnia 19 listopada 2020 r.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli  wyjaśnień,  jednakże nie później  niż  na 2 dni  przed upływem
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść  SIWZ.  Każda  wprowadzona  przez  Zamawiającego  zmiana  staje  się  w  takim  przypadku
częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po
adresem: https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/  .

4. Zamawiający  oświadcza,  iż  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  Wykonawców w celu  wyjaśnienia
treści SIWZ.

5. Treść  niniejszej  SIWZ zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej,  pod  następującym adresem:
https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ Wszelkie  zmiany  treści  SIWZ,  jak  też
wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także
pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVIII. OSOBY  ZE  STRONY  ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIONE  DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 
dotyczących niniejszego postępowania:

Anna Bugla – Referat Prawny i Zamówień Publicznych, tel. 32 4590 219, e-mail: zamowienia@radlin.pl

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu 
związania ofertą.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ, na formularzu oferty lub według takiego

samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej  podpisanej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego  wymagania  dla
tego rodzaju podpisu.

3. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji  polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale.

4. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 2, składane są w oryginale
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lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego

zdolnościach lub sytuacji  polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Oferta  wraz  ze wszystkimi  załącznikami,  dokumentami  i  oświadczeniami  stanowi  jedną całość.

Zaleca  się,  aby  wszystkie  strony  były  ze  sobą  połączone  w  sposób  uniemożliwiający  ich
samoczynną  dekompletację  (np.  zszyte,  spięte,  zbindowane  itp.).  Za  prawidłowe  oznaczenie,
złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada Wykonawca.

8. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
8.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
8.2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

8.3. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr
4 do SIWZ.  

8.4. Dokumenty rejestrowe potwierdzające upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny  odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej. 

8.5.

8.6.

Pełnomocnictwo  ustanowione  do  reprezentowania  Wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie
zamówienia publicznego, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
Kompletne  kserokopie  dowodów  (kserokopia  każdej  strony  dowodu) rejestracyjnych
pojazdów które będą wykorzystane podczas świadczenia usługi  przewozu – w celu przyznania
punktów w kryterium oceny ofert.

UWAGA: brak przedłożenia kserokopii spowoduje brak punktów w kryterium PES i PPP.

9. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
9.1. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
9.2. Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do  reprezentowania  Wykonawcy  w

obrocie prawnym.
9.3. Wszystkie  załączniki  do  oferty  stanowiące  oświadczenie  Wykonawcy,  muszą  być  również

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
9.4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność

z  oryginałem  należy  dołączyć  do  oferty,  o  ile  nie  wynika  ono  z  dokumentów  rejestrowych
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem notarialnie.

9.5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

9.6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch
kopertach, opisanych w następujący sposób:

9.6.1.  koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

URZĄD  MIASTA  RADLIN
41-310 RADLIN, UL. RYMERA 15.

Oferta do przetargu nieograniczonego na:
Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek

oświatowych wraz  z opieką nad nimi w roku 2021 
z podziałem na dwa zadania

- Nie otwierać przed  dniem: 24 listopada 2020 r. godz. 12:00

9.6.2. koperta wewnętrzna: powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo zawierać nazwę
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i adres Wykonawcy, co umożliwia identyfikację Wykonawcy, bez zapoznania się z treścią oferty,w 
przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert i konieczności odesłania jej Wykonawcy 
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu,  przed
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
należy  umieścić  w  kopercie,  opisanej  jak  wyżej  w  pkt.  9.6.1)  Koperta  dodatkowo  musi  być
oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

11. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  co,  do  których
Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.  Wykonawca nie  może  zastrzec  informacji,  o  których  mowa w art.  86  ust.  4
ustawy Pzp.

11.1. W  przypadku  gdy  Wykonawca nie  wykaże,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1913) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za
bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

11.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną
część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez
Zamawiającego”.

11.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z
postępowania  (protokołu),  w  tym  ofert,  musi  wystąpić  w  tej  sprawie  do  Zamawiającego  ze
stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

2.

Każdy  z   Wykonawców  ma   obowiązek  zapoznania   się   z  niniejszą  Specyfikacją  i  na  ich
podstawie dokonać kalkulacji ceny oferty.
Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

3. Cena  ofertowa  musi  obejmować  wszystkie  elementy  kosztów  udzielonego  zamówienia
publicznego  oraz  zakresu  usług  określonym przedmiotem  zamówienia,  w   tym  także  koszty
związane  z  dojazdem  autobusu  i  opiekuna  uczniów  z  zajezdni  na  miejsce  wykonywania
zamówienia,  a  także  inne  koszty  ponoszone  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją
zamówienia w tym m.in. ubezpieczenia, wynagrodzenia, paliwa itp.

3. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem
stawki (procentowej) podatku VAT.

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), do drugiego miejsca po przecinku,
oraz w formie pisemnej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością oferty określonej liczbowo
i słownie, Zamawiający uzna za prawidłowo podaną wartość napisaną słownie.

5. Wykonawca,  składając  ofertę  (w  formularzu  oferty  stanowiącym  Załącznik  nr  2  do  SIWZ)
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Radlin (II  piętro, pokój nr 301) do dnia: 
24 listopada 2020 r. do godziny 11:45

2. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego
rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty  po terminie oraz
zwróci ofertę zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2020 r, o godzinie 12:00  w siedzibie Zamawiającego,
sala posiedzeń, II piętro, pokój nr 304.
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2. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie odbędzie się zgodnie z art. 86 ustaw Pzp.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający  poda kwotę,  jaką zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

4. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę)
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest  otwierana,  a także informacje dotyczące
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych
w ofercie.

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej
https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ informacje dotyczące:

5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5.3. ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  w

ofertach.
6. Wykonawca składa,  stosownie do treści  art.  24 ust.  11 ustawy Pzp w terminie  3 dni  od dnia

zamieszczenia  przez  Zamawiającego  na  stronie  internetowej  informacji  z  otwarcia  ofert,  tj.
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy –
zgodnie  z  Załącznikiem nr  5  do  SIWZ.  Jeżeli  występuje  konieczność,  to  wraz  ze  złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym Wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu   o udzielenie zamówienia.

7. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający 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  oraz  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt 3.A. rozdziału XIII SIWZ.

8. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień
publicznych  lub  nieodpowiadająca  treści  SIWZ,  podlega  odrzuceniu.  Wszystkie  przesłanki,  w
przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89
ustawy Pzp.

9. W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

11. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

11.1. nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu;

11.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć te 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub w innych przypadkach określonych w art. 93 ustawy 
Pzp.

12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i 
która zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ.

13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,  do  złożenia  w wyznaczonym,  nie  krótszym niż  5  dni,  terminie  aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z pkt 4.3. rozdziału XIII SIWZ).

14. Zamawiający  powiadomi  o  wyniku  przetargu  przesyłając  informację  wszystkim  Wykonawcom,
którzy  złożyli  oferty  oraz  poprzez  zamieszczenie  stosownej  informacji  w  miejscu  publicznie
dostępnym  w  swojej  siedzibie  oraz  na  stronie  internetowej  pod  następującym  adresem:
https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ Powyższa  informacja  będzie  zawierała
dane o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/
https://miasto.radlin.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/
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ROZDZIAŁ XXV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami:

PC Kryterium ceny –  waga kryterium 60 %
PES Kryterium normy emisji spalin PES – waga kryterium 30 %
PPP Kryterium roku produkcji pojazdu  PPP – waga kryterium 10 %.

2. Każdy  z  Wykonawców  w  ww.  kryteriach  otrzyma  odpowiednią  ilość  punktów,  wyliczoną  w
następujący sposób:

2.1. Kryterium ceny   P  C; waga kryterium 60 %   będzie oceniane na zasadzie minimalizacji tzn. oferta
o najniższej cenie uzyska najwyższą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba pkt
zostanie obliczona według następującego wzoru:                                                         
                                                  
                                                         Najniższa cena ofertowa brutto

KC =    -------------------------------------------------------------  x 100
                           Cena rozpatrywanej oferty brutto

2.2. Kryterium  normy  emisji  spalin  PES  –  waga  kryterium  30  % będzie  obliczana  zgodnie  
z zasadami:
 Wartość kryterium normy emisji spalin PES zostanie określona punktowo dla zadania 1:

– pojazd uczestniczący w realizacji zamówienia spełniające normę EURO 6 – 100 pkt 
 Wartość kryterium normy emisji spalin PES zostanie określona punktowo dla zadania 2:
– pojazd uczestniczący w realizacji zamówienia spełniające normę EURO 6 – 100 pkt 

2.3. Kryterium roku   produkcji pojazdu    PPP   – waga kryterium 10 %.  
Wartość kryterium roku produkcji pojazdów PPP zostanie określona punktowo dla zadania 1:

- pojazd uczestniczący w realizacji zamówienia został wyprodukowany nie wcześniej niż
w 2015 roku – 100 pkt

  Wartość kryterium roku produkcji pojazdów PPP zostanie określona punktowo dla zadania 2:
- pojazd uczestniczący w realizacji zamówienia został wyprodukowany nie wcześniej niż 
w 2015 roku – 100 pkt

3. Całkowita  liczba  punktów  dla  danej  oferty,  na  poszczególne  zadania,  będzie  obliczana
według wzoru:   

P = PC x 0,6 + PES x 0,3 + PPP x 0,1
gdzie: 
P -   całkowita liczba punktów dla danej oferty,
PC - liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”,
PES - liczba punktów przyznana dla kryterium „emisja spalin”
PPP - liczba punktów przyznana dla kryterium „roku produkcji”.

4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów
i  ich  wag  otrzyma  najwyższą  punktację.  Przy  obliczaniu  punktów,  Zamawiający  zastosuje
zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
włącznie w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej  ofert  otrzyma taką samą punktację,  Zamawiający spośród tych ofert  wybierze ofertę  z
najniższą  ceną,  a  jeżeli  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie
Wykonawców, którzy złożyli  te oferty, do złożenia - w terminie przez siebie określonym - ofert
dodatkowych.
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ROZDZIAŁ  XXVI.  INFORMACJA  NA  TEMAT  MOŻLIWOŚCI  ROZLICZANIA  SIĘ  W  WALUTACH
OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej  SIWZ wzór
umowy (załącznik nr 9).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 
ustawy Pzp.

4. Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  zostać  zawarta  wyłącznie  z  Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94
ustawy Pzp.

5. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie
umowy.

6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę 
regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem 
umowy zobowiązany jest złożyć: wykaz zawierający dane dotyczące ilości pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy, skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem imienia i 
nazwiska, wymiaru etatu i zakresu obowiązków obejmujących: kierowcy i osoby do opieki nad 
dziećmi podczas transportu.

7.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
8. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem 

umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Anna Bugla, tel. 32 4590 219.

ROZDZIAŁ  XXVIII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu VI ustawy Pzp– Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na 
stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 5 dni od
dnia,  w  którym powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można było  powziąć  wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód 
jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za 
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes 
Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez 
Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w 
części.

6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 
czynności.

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 
ustawy.

XXIX. W  kwestiach  nie uregulowanych  w  niniejszej  SIWZ  mają  zastosowanie  przepisy ustawy –
Prawo  zamówień  publicznych  oraz  przepisy  wykonawcze  wydane  na  jej podstawie.
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XXX. Zasady przetwarzania danych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin jest Burmistrz Radlina
(ul.  Józefa Rymera 15,  44-310 Radlin).  Obowiązujące zasady dot.  przetwarzania  danych osobowych,
Zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej  pod  adresem  https://radlin.pl/zpdo,  na  tablicy
informacyjnej ulokowanej w naszej siedzibie oraz w formie udostępnianego na życzenie wydruku.
2. 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  Miasta  Radlin  reprezentowany  przez
Burmistrza ul. Rymera 15 44-310 Radlin tel. 32 4590200 email: info@radlin.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w  Urzędzie Miasta Radlin jest Pan  Andrzej Hajm kontakt:
adres e-mail   iod@radlin.pl   , telefon 32 4590235*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych danych wynikają  z  ustawy
Pzp;  
7.  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3)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 ***;  
4) 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:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO.
_____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani  zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
***  Wyjaśnienie:  prawo do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Radlin, dnia  13 listopada 2020 r.

 .......................................................................
                                         (podpis Kierownika Zamawiającego )

mailto:e-mailod@radlin.pl
mailto:e-mailod@radlin.pl
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DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM PRZEDMIOTOWEGO 
POSTĘPOWANIA:

I. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane 
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).

2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
(załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Dokumenty rejestrowe potwierdzające upoważnienie osoby składającej  ofertę do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie  prawnym tj.  aktualny   odpis   z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej. 

4. Pełnomocnictwo  ustanowione  do  reprezentowania  Wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

5. Kompletne  kserokopie  dowodów  rejestracyjnych (kserokopia  każdej  strony  dowodu) pojazdów  które  będą
wykorzystane podczas świadczenia usługi przewozu.

II. OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI  LUB  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI  DO  TEJ  SAMEJ  GRUPY
KAPITAŁOWEJ, składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  (załącznik nr 5 do SIWZ).

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIE SKŁADANE  N A   W E Z W A N I E   ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEZ 
WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ:

1. Aktualna licencja do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie  ustawy z dnia 6  września  2001 r.  
o transporcie drogowym.

2. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(załącznik nr 6 do SIWZ).

3. Dowody określające czy wykazane usługi zostały wykonane należycie.

4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ).

5. Wykaz urządzeń technicznych (załącznik nr 8 do SIWZ).

IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA WYBRANA
JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, PRZED PODPISANIEM UMOWY: 

1. Wykonawca  przedstawi  kserokopię  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów  –  prawa  jazdy  osób
zatrudnionych do przewozu dzieci  oraz aktualne polisy zawarte na pojazdy, które będą służyły do wykonywania
usługi. 

2. Wykaz  osób skierowanych przez Wykonawcę do  realizacji  przedmiotu zamówienia,  zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (załącznik nr 10 do SIWZ):
kierowcy i osoby do opieki nad dziećmi podczas transportu.

3. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów 
(umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 



PZP.271.55.ES.2020

 Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie:

Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  z opieką nad
nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania

I. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

60100000-9 Usługi transportu drogowego

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

1.  Zamówienie  obejmuje  przewóz  dzieci niepełnosprawnych  z  Radlina  do  placówek  oświatowych
w Wodzisławiu Śl wraz z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania:

ZADANIE 1 – przewóz dzieci niepełnosprawnych (w tym z upośledzeniem narządów ruchu – na wózkach)
z Radlina do szkół w Wodzisławiu Śląskim na wyznaczonej trasie (Zespół Placówek Szkolno-Wychowaw-
czo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. ul. Kopernika 71 i Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl., Osiedle 1 Maja 23b);

ZADANIE 2 – przewóz dzieci niepełnosprawnych (w tym z upośledzeniem narządów ruchu – na wózkach)
z Radlina do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl. ul. Wy-
szyńskiego 20;

2. Warunki ogólne realizacji zamówienia:
1) Pojazdy, które będą przewozić osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich winny być dostosowane
do ich przewozu (winda dla niepełnosprawnych lub szyny umożliwiające wjazd wózkiem do pojazdu oraz
system mocowań wózków inwalidzkich wraz z certyfikatami odpowiednich testów. Pojazdy do przewozu
dzieci niepełnosprawnych powinny spełniać warunki techniczne, być sprawne,  wyposażone w pasy bez-
pieczeństwa dla wszystkich pasażerów oraz wyposażone i oznakowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
2)  Wykonawca  jest  zobowiązany,  na  własny  koszt  utrzymywać  pojazdy  do  przewozu  dzieci
w należytym stanie technicznym oraz porządku i czystości, ubezpieczyć ww. pojazdy, na czas przewozu, z
tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, ubezpieczyć się od od-
powiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia. W ra-
zie potrzeby stosować do przewozu dzieci foteliki ochronne (dostosowane do rodzaju niepełnosprawności
dzieci wraz z odpowiednio dopasowanymi pasami bezpieczeństwa).
3)  Przewidywana ilość dni kursów okresie realizacji zamówienia:  zadanie 1 -  187 dni; zadanie 2 – 225
dni.

3. Szczegółowy opis zamówienia z podziałem na części:

ZADANIE 1 - przewóz dzieci niepełnosprawnych (w tym z upośledzeniem narządów ruchu – na wózkach)
z Radlina do szkół w Wodzisławiu Śląskim na wyznaczonej trasie.
Przewóz dzieci będzie odbywał się w dni nauki szkolnej od 4 stycznia do 22 grudnia 2021 roku.
W tym okresie Wykonawca musi  zapewnić transport  dzieci niepełnosprawnych,  z Radlina do Zespołu
Placówek  Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych  (ZPSWR)  w  Wodzisławiu  Śl.  i  Niepublicznego
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl. (NORW).
Wykonawca zapewnia  również  opiekę nad przewożonymi  dziećmi osoby pełnoletniej, niekaranej  oraz
niefigurującej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13
maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  (Dz.U. z 2020 r. poz.152
z  późn.  zm.).  Opiekunem  nie  może  być  kierowca.  Do  obowiązków  opiekuna  należy  czuwanie  nad
bezpieczeństwem przewożonych dzieci, a w szczególności: 

1)sprawowanie nadzoru nad dziećmi w czasie realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpiecznego wsiadania i  wysiadania z autobusu oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas jazdy
(zapięte pasy),
2) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieciom o ograniczonej możliwości poruszania się,
3) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie jazdy,
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4) doprowadzenie dzieci, które tego wymagają, do miejsca zajęć w ZPSWR i NORW,
5) dopilnowanie bezpieczeństwa dzieci przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu na przystankach,

     6) sprawdzanie stanu liczebnego dzieci przewożonych w autobusie.

Trasa   przewozu  
Odwóz z pierwszego miejsca od poniedziałku do piątku godz. 7.00.  Odwóz spod NORW: poniedziałek –
środa   godz.14.45;  czwartek  –  piątek  godz.  14.00.  W  niektóre  dni roku  szkolnego  (związane
z organizacją roku szkolnego odwóz może być przyspieszony (po powiadomieniu Wykonawcy przez szko-
łę z 2-dniowym wyprzedzeniem). Szczegółową trasę przewozu zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.

Długość trasy (tam i z powrotem) 45 km, do przewozu 32 dzieci na miejscach siedzących (28 dzieci –
ZPSWR; 4 dzieci – NORW). Obecnie nie ma dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Należy
uwzględnić, że w trakcie roku zaistnieje potrzeba dowożenia tych dzieci (np. z nowym rokiem szkolnym).

Szczegółowy harmonogram
ZADANIE I

Lp. Miesiąc, rok Ilość dni Dni miesiąca wolne
od dowożenia

1 Styczeń 2021 19 1-3; 6; 9-10; 16-17; 23-24; 30-31 (12 dni)

2 Luty 2021 10 1-14; 20-21; 27-28; (18 dni)

3 Marzec 2021 23  6-7; 13-14; 20-21; 27-28 (8 dni)

4 Kwiecień 2021 18  1-6; 10-11; 17-18; 24-25; (12 dni)

5 Maj 2021 20 1-3; 8-9; 15-16; 22-23; 29-30; (11 dni)

6 Czerwiec 2021 18 3; 5-6; 15-16; 19-20; 26-30; (12 dni)

7 Wrzesień 2021 22 4-5; 11-12; 18-19; 25-26; (8 dni)

8 Październik 2021 21 2-3; 9-10; 16-17; 23-24; 30-31; (10 dni)

9 Listopad 2021 20 1; 6-7; 11; 13-14; 20-21; 27-28 (10 dni)

10 Grudzień 2021 16 4-5; 11-12; 18-19; 23-31; (15 dni)

Razem 187 116 (+lipiec,sierpień -62)

Liczba dni dowożenia jest liczbą maksymalną i może ulec zmniejszeniu w związku ze zmianą organizacji
zajęć w placówkach oświatowych lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami (np. zawieszenie zajęć, strajk
nauczycieli).

ZADANIE 2 -  przewóz dzieci niepełnosprawnych, w tym z upośledzeniem narządów ruchu – na wózkach,
z Radlina do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl. (WO-
RiT) ul. Wyszyńskiego 20.
Przewóz dzieci będzie odbywał się w dni robocze od 4 stycznia do 22 grudnia 2021 roku (poza miesiącem
sierpniem).
W tym okresie Wykonawca musi zapewnić transport dzieci niepełnosprawnych, z Radlina do Wodzisław-
skiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl. (WORiT).
Wykonawca zapewnia  również  opiekę nad przewożonymi  dziećmi osoby pełnoletniej, niekaranej  oraz
niefigurującej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13
maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  (Dz.U. z 2020 r. poz.152
z  późn.  zm.).  Opiekunem  nie  może  być  kierowca.  Do  obowiązków  opiekuna  należy  czuwanie  nad
bezpieczeństwem przewożonych dzieci, a w szczególności: 
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1)sprawowanie nadzoru nad dziećmi w czasie realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpiecznego wsiadania i  wysiadania z autobusu oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas jazdy
(zapięte pasy),
2) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieciom o ograniczonej możliwości poruszania się,
3) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie jazdy,
4) doprowadzenie dzieci, które tego wymagają, do miejsca zajęć w WORiT 
5) dopilnowanie bezpieczeństwa dzieci przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu na przystankach,

     6) sprawdzanie stanu liczebnego dzieci przewożonych w autobusie.

Trasa przewozu
Odwóz z pierwszego miejsca od poniedziałku do piątku godz.7.00. Odwóz spod WORiT od poniedziałku
do piątku godz. 15.00. W niektóre dni roku szkolnego (związane z organizacją roku szkolnego odwóz
może  być  przyspieszony  (po  powiadomieniu  Wykonawcy  przez  szkołę  z  2-dniowym wyprzedzeniem).
Szczegółową trasę przewozu zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ.

Długość  trasy  tam i  z  powrotem) 20  km do  przewozu  4   dzieci   na  miejscach siedzących  (w  tym na
wózkach) (4 – WORiT).

Szczegółowy harmonogram
ZADANIE II

Lp. Miesiąc, rok Ilość dni Dni miesiąca wolne
od dowożenia

1 Styczeń 2021 19 1-3; 6; 9-10; 16-17; 23-24; 30-31 (12 dni)

2 Luty 2021 20 6-7; 13-14;  20-21; 27-28; (8 dni)

3 Marzec 2021 23  6-7; 13-14; 20-21; 27-28 (8 dni)

4 Kwiecień 2021 21  3-5; 10-11; 17-18; 24-25; (9 dni)

5 Maj 2021 20 1-3; 8-9; 15-16; 22-23; 29-30; (11 dni)

6 Czerwiec 2021 21 3; 5-6; 12-13; 19-20; 26-27; (9 dni)

7 Lipiec 2021 22 3-4; 10-11; 17-18; 24-25; 31 (9 dni)

8 Wrzesień 2021 22 4-5; 11-12; 18-19; 25-26; (8 dni)

9 Październik 2021 21 2-3; 9-10; 16-17; 23-24; 30-31; (10 dni)

10 Listopad 2021 20 1; 6-7; 11; 13-14; 20-21; 27-28 (10 dni)

11 Grudzień 2021 16 4-5; 11-12; 18-19; 23-31; (15 dni)

Razem 225 109 (+sierpień - 31)

Liczba dni dowożenia jest liczbą maksymalną i może ulec zmniejszeniu w związku ze zmianą organizacji
zajęć w placówkach oświatowych lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami (np. zawieszenie zajęć, strajk
nauczycieli).

Liczba przewożonych dzieci w obu zadaniach może ulec zwiększeniu w ilości nie większej niż liczba miejsc
w  pojeździe  /pojazdach  wskazanych  w  ofercie  bez  dodatkowego  wynagrodzenia  i  bez  zmian
w umowie. 

II. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy 
zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
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Kodeks pracy, wszystkie osoby, które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywać 
następujące czynności: zatrudnienie kierowcy/ców oraz opiekunów.
2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników 
lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy 
pracowników.
3. Po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga złożenia wykazu zawierającego 
dane dotyczące ilości pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem imienia
i nazwiska, wymiaru etatu i zakresu obowiązków – wzór załącznik nr 10 do SIWZ.
4.  Wykonawca zobowiązuje się,  że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy
zostaną  przeszkoleni  w  zakresie  przepisów  BHP  i  przepisów  przeciwpożarowych  oraz  przepisów  
o ochronie danych osobowych
5. Wykonawca zobowiązuje się,  że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje,  uprawnienia  
i umiejętności zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji  Istotnych Warunków
Zamówienia.
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Nazwa firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo) ..............................................................................................

..............................................................................................

NIP:
..............................................................................................

Numer  telefonu:
....................................

e-mail
.............................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  
z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania.

1. Oferujemy, wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

ZADANIE 1
netto:................................................zł, plus podatek VAT tj.: ....................zł,
brutto: .............................................zł  (słownie: ....................................................................................)
(obliczone jako ilość dni - 187 x ……… zł brutto/za dzień)

ZADANIE 2
netto:................................................zł, plus podatek VAT tj.: ....................zł,
brutto: .............................................zł  (słownie: ....................................................................................)
(obliczone jako ilość dni - 225 x ……… zł brutto/za dzień)

w terminie: od 4 stycznia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

2. Dysponujemy pojazdami, które będą wykorzystywane podczas realizacji zamówienia zgodnie z poniższym 
wykazem: 

Zadanie 1:

*Zadanie 1: Nazwa pojazdu 
(marka, model, 
itp.)
……………

***Rok produkcji
pojazdu

 ………………..

**Norma EURO 

………..

Numer rejestracyjny pojazdu 

………………………………

Łączna liczba 
miejsc siedzących 
dla pasażerów…...

Nazwa pojazdu 
(marka, model, 
itp.)
……………

***Rok produkcji
pojazdu

 ………………..

**Norma EURO 

………..

Numer rejestracyjny pojazdu 

………………………………

Łączna liczba 
miejsc siedzących 
dla pasażerów…...

* w razie większej ilości pojazdów, tabelę należy powielać

**Uwaga   do normy EURO  :   
Zamawiający żąda dla Zadania 1 minimum jednego pojazdu. 
Za pojazd uczestniczący w realizacji zamówienia spełniający minimum normę EURO 6 Wykonawca otrzyma 100 pkt. 
W przypadku niepodania normy Zamawiający uzna, iż pojazd/y spełnia/ją normę EURO 5 lub niższą i Wykonawca otrzyma
0 pkt.
W przypadku większej liczby pojazdów z normą EURO 6 Zamawiający przyzna 100 pkt.
Zamawiający w ramach kryterium  PES przyzna punkty wyłącznie za pojazd/y,  którego/rych dane potwierdzone zostały
stosownymi dokumentami (kompletne (!) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów), dołączonymi do oferty z których
jednoznacznie wynika norma EURO.
Dokumenty powyższe nie  będą uzupełniane ani  wyjaśniane w ramach postępowania,  ponieważ ich brak nie powoduje
wykluczenia Wykonawcy z postępowania, skutkuje jedynie brakiem punktów w kryterium normy emisji spalin.
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***Uwaga do roku produkcji pojazdu/ów: 
Gdy  pojazd/y uczestniczący/e w realizacji zamówienia (Zadanie 1) zostanie wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku
otrzyma 100 pkt.
W przypadku niepodania roku produkcji Zamawiający uzna, iż pojazd/y jest/są wyprodukowany/e wcześniej niż w 2015 roku
otrzyma 0 pkt.
W przypadku większej liczby pojazdów wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 roku Zamawiający przyzna 100 pkt.
Zamawiający  w ramach kryterium  PPP przyzna punkty  wyłącznie  za  pojazd/y,  którego/ych  dane potwierdzone  zostały
stosownymi dokumentami (kompletne (!) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów), dołączonymi do oferty z których
jednoznacznie wynika rok produkcji.
Dokumenty powyższe nie  będą uzupełniane ani  wyjaśniane w ramach postępowania,  ponieważ ich brak nie powoduje
wykluczenia Wykonawcy z postępowania, skutkuje jedynie brakiem punktów w kryterium rok produkcji

W tabeli należy wykazać te same pojazdy które pojawią się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zadanie 2:

*Zadanie 2: Nazwa pojazdu 
(marka, model, 
itp.)
……………

***Rok produkcji 
pojazdu 

………………...

**Norma EURO 

………..

Numer rejestracyjny pojazdu 

………………………………

Łączna liczba 
miejsc siedzących 
dla pasażerów…...

Nazwa pojazdu 
(marka, model, 
itp.)
……………

***Rok produkcji 
pojazdu 

………………...

**Norma EURO 

………..

Numer rejestracyjny pojazdu 

………………………………

Łączna liczba 
miejsc siedzących 
dla pasażerów…...

* w razie większej ilości pojazdów, tabelę należy powielać

**Uwaga   do normy EURO  :   
Zamawiający żąda dla Zadania 2 minimum jednego pojazdu. 
Za pojazd uczestniczący w realizacji zamówienia spełniający minimum normę EURO 6 Wykonawca otrzyma 100 pkt. 
W przypadku niepodania normy Zamawiający uzna, iż pojazd/y spełnia/ją normę EURO 5 lub niższą i Wykonawca otrzyma
0 pkt.
W przypadku większej liczby pojazdów z normą EURO 6 Zamawiający przyzna 100 pkt.
Zamawiający  w ramach kryterium  PES przyzna punkty  wyłącznie  za  pojazd/y,  którego/ych  dane potwierdzone  zostały
stosownymi dokumentami (kompletne (!) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów), dołączonymi do oferty z których
jednoznacznie wynika norma EURO.
Dokumenty powyższe nie  będą uzupełniane ani  wyjaśniane w ramach postępowania,  ponieważ ich brak nie powoduje
wykluczenia Wykonawcy z postępowania, skutkuje jedynie brakiem punktów w kryterium normy emisji spalin.

***Uwaga do roku produkcji pojazdu/ów: 
Gdy  pojazd/y uczestniczący/e w realizacji zamówienia (Zadanie 2) zostanie wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku
otrzyma 100 pkt.
W przypadku niepodania roku produkcji Zamawiający uzna, iż pojazd/y jest/są wyprodukowany/e wcześniej niż w 2015 roku
otrzyma 0 pkt.
W przypadku większej liczby pojazdów wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 roku Zamawiający przyzna 100 pkt.
Zamawiający w ramach kryterium  PPP przyzna punkty wyłącznie za pojazd/y,  którego/rych dane potwierdzone zostały
stosownymi dokumentami (kompletne (!) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów), dołączonymi do oferty z których
jednoznacznie wynika rok produkcji.
Dokumenty powyższe nie  będą uzupełniane ani  wyjaśniane w ramach postępowania,  ponieważ ich brak nie powoduje
wykluczenia Wykonawcy z postępowania, skutkuje jedynie brakiem punktów w kryterium rok produkcji

W tabeli należy wykazać te same pojazdy które pojawią się w załączniku nr 8 do SIWZ.

3. Oświadczam,  że  dysponuję pracownikami  pełnoletnimi,  niekaranymi, przeszkolonymi  w  zakresie
pierwszej  pomocy  gwarantującymi  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  opiekę przewożonym  uczniom  tzn.
pomoc w przemieszczaniu się oraz pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc, niefigurującymi w Rejestrze
Sprawców  Przestępstw  na  Tle  Seksualnym,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  13  maja  2016  r.  
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 poz. 152).

4.Informuję, że wybór niniejszej oferty …………………… (będzie / nie będzie)1) prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

5. W związku z powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazujemy:
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1) nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania takiego 
obowiązku ………………………………………………………………………………………………………..
2) wartość towaru lub usług bez podatku ……………………………………………………………………..

1) W przypadku braku jednoznacznego określenia czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, Zamawiający przyjmie, ze taki obowiązek nie powstanie.

6. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

7. W związku z art. 36b ust. 1  ustawy Pzp informujemy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcom 
realizację następujących części zamówienia:

Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa Podwykonawcy

8. Oświadczam na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa2) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania.

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(od strony - do strony)

 Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów : ……………………………………………………………..........…

2) W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia powyższej tabeli.

9. Jestem przedsiębiorstwem ……………………… (mikro, małym, średnim) 3).

3)Zgodnie  z  zaleceniem  Komisji  Europejskiej  z  dnia  6.05.2003  r.  dot.  definicji  mikroprzedsiębiorstw,  
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):
mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 mln EUR;
małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR;
średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 mln EUR.

10.Oświadczam, że posiadam ważną licencję na przewóz osób, ubezpieczenie oraz sprawne technicznie
pojazdy.  W  razie  potrzeby  zobowiązuję  się  doubezpieczyć  pojazdy  i  osoby  wykonujące  obowiązki
wynikające z zakresu przetargu oraz przewożone dzieci. 
11. Oświadczam, że przez cały okres wykonywania umowy będę zatrudniał, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z co najmniej minimalnym
wynagrodzeniem, wszystkie osoby,  które w trakcie realizacji  niniejszego zamówienia będą wykonywać
następujące czynności: kierowcy i osoby do opieki nad dziećmi podczas transportu.
12. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy
złożę  wykaz  zawierający  dane  dotyczące  ilości  pracowników  skierowanych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia z podaniem imienia i nazwiska, wymiaru etatu i zakresu obowiązków obejmujących: kierowcy i
osoby do opieki nad dziećmi podczas transportu.
13.  Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………. dn. ……………………….

……..........................................................................................….
( podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie 

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym)
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Załączniki do formularza ofertowego:
1. Oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  oraz dotyczące spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
2. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
3. Dokumenty rejestrowe potwierdzające upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
prawnym tj. aktualny  odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, dotyczy 
to również spółki cywilnej; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego:

§  1.  Kto,  w  celu  uzyskania dla  siebie  lub  kogo innego,  od  banku lub jednostki  organizacyjnej  prowadzącej  podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu,
pożyczki  pieniężnej,  poręczenia,  gwarancji,  akredytywy,  dotacji,  subwencji,  potwierdzenia  przez  bank  zobowiązania
wynikającego  z  poręczenia  lub  z  gwarancji  lub  podobnego  świadczenia  pieniężnego  na  określony  cel  gospodarczy,
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§  2. Tej  samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi,  nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu
sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego
w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.
§  3.  Nie podlega karze,  kto  przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie  zapobiegł  wykorzystaniu wsparcia
finansowego lub  instrumentu płatniczego,  określonych  w § 1,  zrezygnował  z  dotacji  lub  zamówienia  publicznego albo
zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.
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Załącznik nr  3 do SIWZ

Nazwa firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo) ..............................................................................................

..............................................................................................

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n.: 

Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  
z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania.

Oświadczenie Wykonawcy 
o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 poz. 1843  z późn. zm.).

O ś w i a d c z a m,  że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
rozdziale XIII pkt 3 SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

O ś w i a d c z a m,  że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp:
art. 24.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub
złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art.218-221, art. 228-230a, art.250a, art.258, lub art. 270-309 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art.46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także 
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 
na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

O ś w i a d c z a m, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art.  24  ust.  1  pkt  13-14,  16-20). Jednocześnie  oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na
podstawie art.  24 ust.  8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki  naprawcze (procedura sanacyjna –
samooczyszczenie) : ……………………………………………………………………

O ś w i a d c z a m,  że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w Rozdziale XIII pkt 3 SIWZ, polegam na zasobach następującego podmiotu:

Nazwa firmy: ..............................................................................................
..............................................................................................

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo)

..............................................................................................

..............................................................................................

O ś w i a d c z a m, że w/w podmiot na zasobach którego polegam w celu wykazania spełnienia warunków
w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

O ś w i a d c z a m, że Podwykonawca któremu zamierzam powierzyć realizację części zamówienia, 
zgodnie z informacją zawartą w pkt 5 formularza ofertowego, nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego 
postępowania.

………………………. dn. ……………………….

……..........................................................................................….
( podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym)

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn.: 

Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  
z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do udostępnienia zasobów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo) ..............................................................................................

..............................................................................................

NIP:
..............................................................................................

Numer  telefonu:
....................................

e-mail
.............................................................................

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 poz. 1843  z późn. zm.), zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy tj.:

................................................................................................................................................……………..
(nazwa i adres wykonawcy, któremu zostanie udostępniony potencjał)

na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, niezbędnych zasobów w zakresie:
................................................................................................................................................………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:
..................................................................................................................................................
(należy wpisać imię i nazwisko osób oddanych do dyspozycji wykonawcy)

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia:
.................................................................................................................................................
(należy wpisać w jaki sposób ww. osoby będą realizować zamówienie)

3) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:
..................................................................................................................................................
(należy wpisać na jakiej podstawie będą udostępniane osoby, np. porozumienie pomiędzy pracodawcami, podwykonawstwo)

4) zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
...................................................................................................................................................
(należy wpisać czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia oraz jaki będzie zakres udziału osób w realizacji zamówienia)

5) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
..................................................................................................................................................
(należy wpisać w jakim okresie będą udostępnione ww. osoby)

………………………. dn. ……………………….

……..........................................................................................….
( podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie 
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upoważniającym do występowania w obrocie prawnym)

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego

Załącznik: 

Dokumenty rejestrowe potwierdzające upoważnienie osoby składającej zobowiązanie do reprezentowania podmiotu 
trzeciego w obrocie prawnym tj. aktualny  odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo) ..............................................................................................

..............................................................................................

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn: 

Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  
z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania.

Oświadczenie Wykonawcy 
dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

O ś w i a d c z a m,  ż e :

1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 z późn. zm.)1)

2) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej samej
grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2020 poz. 1076 z późn. zm.)1),

3) wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
należę do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów  (Dz.  U.  2020  poz.  1076  z  późn.  zm.)  i  przedkładam  niżej  wymienione  dowody,  że
powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu1):
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

1) niepotrzebne skreślić.

………………………. dn. ……………………….

……..........................................................................................….
( podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym)

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo) ..............................................................................................

..............................................................................................

Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.:  
Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  

z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania.

WYKAZ  USŁUG 
 WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(zgodnie z zapisem pkt 4.3.1. SIWZ)

Przedmiot usługi
Podmiot na rzecz którego

wykonano usługę 
Wartość Daty wykonania

 

UWAGA:
Na  potwierdzenie  należy  załączyć  dowody określające  czy  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane
należycie,  przy  czym dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez
podmiot,  na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym charakterze  wykonawca nie  jest  w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

………………………. dn. ……………………….
……..........................................................................................….

( podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym)

* wykazane  usługi  należy  poprzeć  dokumentami  potwierdzającymi,  że  zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
** usługi potwierdzające, że Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie w ciągu ostatnich trzech lat o wartości: 
(zadanie 1) nie mniejszej niż 50.000,00 brutto rocznie, (zadanie 2) nie mniejszej niż 25.000,00 brutto rocznie lub wykonał w
ciągu ostatnich trzech lat zamówienia   o   łącznej   wartości   : (zadanie 1) nie mniejszej niż 50.000,00 brutto na rok, (zadanie 2) 
nie mniejszej niż 25.000,00 brutto na rok,
UWAGA: jeśli Wykonawca będzie składał ofertę na oba zadania za spełnienie warunku uznane zostanie doświadczenie 
polegające na wykonaniu jednego zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 brutto 
rocznie lub wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat zamówień o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000,00 brutto na rok 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo) ..............................................................................................

..............................................................................................

Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.:  
Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  

z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania.

WYKAZ  OSÓB 
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(zgodnie z zapisem pkt 4.3.2. SIWZ)

Osoba Kwalifikacje  zawodowe Zakres wykonywanych czynności
Podstawa

dysponowania

upr. do prowadzenia pojazdów (prawo
jazdy)
............……………………….  
z roku ............……………...
wydane   przez ...........…….
…............................................

upr. do prowadzenia pojazdów (prawo
jazdy)
............……………………….  
z roku ............……………...
wydane   przez ...........…….
…............................................

upr. do prowadzenia pojazdów (prawo
jazdy)
............……………………….  
z roku ............……………...
wydane   przez ...........…….
…............................................

O ś w i a d c z a m,

że osoby wykazane jako kierowcy są niekarani i posiadają ważne uprawnienia do kierowania pojazdami a 
osoby wykazane do opieki są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz nie figurują w 
Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o których mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 poz. 152 ).



PZP.271.55.ES.2020

………………………. dn. ……………………….

……..........................................................................................….
( podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym)

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo) ..............................................................................................

..............................................................................................
Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.:  

Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  
z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania.

Wykaz  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
(zgodnie z zapisem pkt 4.3.3. SIWZ)

Numer zadania 
(przypisanie
pojazdu do
zadania)

Właściciel
pojazdu

Nazwa (marka, model,
numer rejestracyjny itp.) 

Ilość miejsc
siedzących

dla
pasażerów

Podstawa
dysponowania

O ś w i a d c z a m,

że  pojazdy  są  sprawne  technicznie,  przystosowane do  przewozu  dzieci niepełnosprawnych, posiadają
wymagane  badania,  specjalne  oznakowanie,  wyposażone  są  w  atestowany  sprzęt  zabezpieczający,
wyposażone są w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, są ubezpieczone, umożliwiają transport
wózków inwalidzkich w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości dzieci niepełnosprawnych na
miejscach siedzących
………………………. dn. ……………………….

……..........................................................................................….
( podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym)

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego
Załącznik nr 9 do SIWZ* (umowa zostanie dopasowana odpowiednio do zadania i trasy)
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(Wzór)
Umowa nr ………...

W dniu ............ 2020 r. w Radlinie, pomiędzy Miastem Radlin, ul. J. Rymera 15, 44-310 Radlin, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: ..........................................................................
a firmą  ...................... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ......................................

została zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 poz. 1843) zawarta umowa
następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  zamówienia jest  Organizacja transportu  dzieci niepełnosprawnych  do  placówek
oświatowych wraz z opieką nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania (zadanie 1/zadanie 2), z
miejsc określonych w załączniku nr 1  do umowy, do placówek:
1) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., 44-300 Wodzisław

Śl., ul. Kopernika 71 i z powrotem – dla 28 dzieci niepełnosprawnych oraz do Niepublicznego Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego dla  Dzieci  i  Młodzieży  z  Autyzmem w Wodzisławiu Śl.,  44-304
Wodzisław Śl., Osiedle 1 Maja 23b - dla 4 dzieci niepełnosprawnych,

2) Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, 44-300 Wodzisław Śl., ul. Wyszyńskiego
20 i z powrotem – dla 4 dzieci niepełnosprawnych (w tym 1 dziecko na wózku inwalidzkim).

2. Imienny wykaz dzieci objętych dowożeniem stanowi załącznik nr 2 do umowy.
3. Liczba  dowożonych  dzieci  do  wymienionych w  ustępie 1  placówek  oświatowych  w  okresie  objętym

zamówieniem może ulegać zmianie, a także w zależności od miejsca zamieszkania  dziecka może zmienić
się w związku z tym przebieg tras dowozu do danej placówki oświatowej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w wykazie dzieci w zakresie: miejsca odbioru dzieci, które to nie
spowoduje  zwiększenia  ilości  kilometrów, liczby  dzieci (w  ilości  nie  większej  niż  liczba  w  miejsc  w
pojeździe/pojazdach  wskazanych  w  ofercie)  oraz  zmian  osobowych  w  wykazie.  Zmiany  te  nie  będą
skutkować zmianą wynagrodzenia za dowóz i nie będą powodować zmian w umowie. 

5. Przewożone dzieci i opiekun muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w pojeździe/pojazdach.
6. Godziny przewozu:

1) zadanie 1:  a) poniedziałek – środa: 7.00 – 14.45    b) czwartek – piątek: 7.00 – 14.00.
2) zadanie 2: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00. 

7. Szczegółowy  rozkład  jazdy  Wykonawca  ma  obowiązek  ustalić  z  rodzicami  dowożonych  dzieci
i  dyrektorami  placówek  oświatowych przed  przystąpieniem  do  wykonywanego  zamówienia  oraz  przed
rozpoczęciem  roku  szkolnego.  Po  uzgodnieniu  szczegółowy  harmonogram  z  przebiegiem  tras  dowozu
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

8. Wykonawca ustali  optymalny rozkład jazdy,  mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania  dzieci  w
podróży, z uwzględnieniem, że dziecko powinno być dowiezione do placówki oświatowej w takim czasie, aby
możliwe  było  rozpoczęcie  przez  niego  o  czasie  zajęć  lekcyjnych  i  zabieranie  po  ich zakończeniu  bez
zbędnego oczekiwania.

9. Pracownicy  Wykonawcy  sprawujący  opiekę  w  czasie  dowożenia  powinni  być  wyposażeni
w telefon komórkowy dostępny dla rodziców dowożonych dzieci, dyrektorów placówek oświatowych oraz dla
Zamawiającego.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Realizacji  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przepisami  prawa,  w  szczególności  ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym.

2) Świadczenia usług pojazdami przystosowanymi do przewozu  dzieci niepełnosprawnych,  sprawnymi
technicznie,  wyposażonymi  w  pasy  bezpieczeństwa  dla  wszystkich  pasażerów,  wyposażonymi i
oznakowanymi zgodnie z odrębnymi przepisami. Pojazdy, które będą przewozić osoby poruszające się
na wózkach inwalidzkich  powinny być dostosowane do ich przewozu (winda dla niepełnosprawnych
lub szyny umożliwiające wjazd wózkiem do pojazdu oraz system mocowań wózków inwalidzkich wraz
z certyfikatami odpowiednich testów. 

3) Ubezpieczenia pojazdu oraz przewożonych dzieci.
4) Zapewnienia  ciągłości  wykonania  zamówienia  w  okresie  i  na  warunkach  określonych

w  niniejszej  umowie,  w  tym  poprzez  zorganizowanie  zastępczego  pojazdu/pojazdów   albo
zastępczego wykonania przewozów przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy:

a) w przypadku konieczności zorganizowania zastępczego przewozu, Wykonawca niezwłocznie
informuje o tym Zamawiającego, 
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b) Wykonawca  oświadcza,  iż  w  przypadku  awarii  pojazdu  zobowiązuje  się  zapewnić  pojazd
zastępczy w czasie .............minut,

c) pojazd zastępczy musi spełniać wymagania, o których mowa w pkt. 2,
d) jeżeli wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie

czynności, o której mowa w pkt. 4 osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
5) Zapewnienia  dzieciom fachowej  opieki  w  czasie  przewozu  przez  pracowników  Wykonawcy,  od

momentu odebrania dziecka od rodziców/opiekunów do momentu przekazania ucznia pracownikowi
placówki  oświatowej  oraz  od momentu  odebrania  dziecka  od  pracownika  placówki  oświatowej  do
momentu przekazania go rodzicom/opiekunom, tzn.:

a) sprawowanie nadzoru  nad  dziećmi w  czasie  realizacji  zamówienia,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  bezpiecznego  wsiadania  i  wysiadania  z  autobusu  oraz  zapewnienie
bezpieczeństwa podczas jazdy (zapięte pasy),

b) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieciom o ograniczonej możliwości poruszania się,
c) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie jazdy,
d) doprowadzenie dzieci, które tego wymagają, do miejsca zajęć,
e) dopilnowanie bezpieczeństwa dzieci przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu na przystankach,
f) sprawdzanie stanu liczebnego dzieci przewożonych w autobusie.

6) Zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód jakie ze
względu na rodzaj świadczonych usług uważa się za niezbędne.

7) Zapewnienia  najwyższego  poziomu  usług,  sprawności  technicznej  pojazdu,  a  także  odpowiednich
kwalifikacji zawodowych kierowcy.

8) Przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) Sprawdzenia stanu technicznego pojazdów.
2) Zgodności pojazdów realizujących przewóz.
3) Punktualności przewozów.
4) Warunków bezpieczeństwa.
5) Kwalifikacji osób tj. opiekunów i kierowców.

§ 3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  4 stycznia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowy harmonogram stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Liczba dni dowożenia jest liczbą maksymalną i może ulec zmniejszeniu w związku ze zmianą organizacji

zajęć w placówkach  oświatowych lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami (np. zawieszenie zajęć, strajk
nauczycieli). 

4. Zmniejszenie liczby dni dowożenia spowoduje proporcjonalne zmniejszenie wartości zamówienia, jednak nie
wymaga zmian w umowie.

§ 4
1. Stawka za wykonanie przez Wykonawcę zleconych usług na trasie:

1) do  Zespołu  Placówek  Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych  w  Wodzisławiu  Śl.  oraz  do
Niepublicznego  Ośrodka  Rewalidacyjno-Wychowawczego  dla  Dzieci  i  Młodzieży
z Autyzmem w Wodzisławiu Śl., 44-304 Wodzisław Śl., Osiedle 1 Maja 23b wynosi …….. zł brutto za
1 dzień wykonanego dowozu słownie: ……..., łącznie za …. dni wynosi ……..zł brutto słownie:……..zł
brutto,

2)  do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, 44-300 Wodzisław Śl., ul. Wyszyńskiego
20  wynosi …… zł brutto za 1 dzień wykonanego dowozu słownie: …… zł brutto, łącznie za …..  dni
wynosi …. zł brutto słownie: zł brutto.

2. Strony umowy ustalają miesięczny okres rozliczenia należności za świadczone usługi.
3. Podstawą do zapłaty  będzie  faktura wystawiona przez Wykonawcę określająca należność za wykonanie

przedmiotu  zamówienia,  stanowiąca  iloczyn  dziennej  stawki  i  ilości  dni  dowozu  w  danym miesiącu  na
poszczególnych trasach dowozu.

4. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe w ilości: zadanie 1 – 10 faktur, zadanie 2 – 11 faktur.
5. Należność za świadczone usługi będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
6. Odbiorcą faktury jest Miasto Radlin NIP 647 18 97 211.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Miasta.

§ 5
1. Nadzór  nad  realizacją  umowy  ze  strony  Zamawiającego  pełnić  będzie  wyznaczony  pracownik

Zamawiającego.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie ……………………..

§ 6
1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  stosowania  kar  umownych  w  przypadku  niewykonania  lub

nieterminowego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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1) w wysokości 50 % należnego wynagrodzenia netto za każdy dzień niezgodnego z umową wykonania
usługi,

2) z  tytułu  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom
rozumianego  jako  sytuację,  w  której  Zamawiający  na  skutek  dokonania  bezpośredniej  płatności
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  po  umożliwieniu  Wykonawcy  zgłoszenia  uwag,  w
wysokości 5 % wynagrodzenia netto za cały okres umowny,  

3)  za powierzenie wykonywania czynności osobie niezatrudnionej na umowę o pracę lub niespełniającej
warunków opisanych  w  SIWZ  (dotyczy  osób  wyznaczonych  do  wykonania  niniejszej  umowy  w
zakresie czynności określonych w § 7 ust. 1) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

4) nieprzedłożenie  Zamawiającemu  zaktualizowanej  listy  osób  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  w
terminie określonym w § 7 ust. 3 i 4  w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

5) za  nieprzedłożenie Zamawiającemu zaktualizowanej listy osób zatrudnionych na umowę o pracę do
dnia zgłoszenia zakończenia usługi w wysokości 1000,00 zł.

3. W  przypadku  rażącego  naruszenia  postanowień  niniejszej  umowy  Zamawiający  może  odstąpić
w  trybie  natychmiastowym  od  umowy.  W  takim  przypadku  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną
w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za cały okres trwania umowy. 

§ 7
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:
kierowcy i osoby do opieki nad dziećmi podczas transportu. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez
zatrudnienie  na  umowę  o  pracę  nowych  pracowników  lub  wyznaczenie  do  realizacji  zamówienia
zatrudnionych jużu Wykonawcy pracowników.

2. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji usługi z
co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zamawiający  może  w  każdym  czasie  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  przedłożenie  oświadczenia
o  zatrudnieniu  na  umowę  o  pracę,  osób opisanych  w  ust.  1,  zawierającego  ilość  pracowników
z  podaniem  imienia  i  nazwiska,  wymiaru  etatu  i  zakresu  obowiązków  oraz  określeniem  ilości  osób
otrzymujących  minimalne  wynagrodzenie.  Wykonawca  ma  obowiązek  przedłożyć  oświadczenie
Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

4. Jeżeli  w  trakcie  wykonania  zadania  zajdzie  obiektywna  konieczność  zmiany  osób  z  oświadczenia  o
zatrudnieniu  na  umowę  o  pracę,  Wykonawca  zobowiązany  jest  pisemnie  zawiadomić  Zamawiającego
wskazując przyczynę zmiany i nowe osoby, najpóźniej w terminie 3 dni od zaistnienia przyczyny zmiany.

§ 8
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody mogące wyniknąć z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń w
czasie realizacji przez niego przedmiotu niniejszej umowy.

§ 9
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy.
2. Możliwość i warunki zmiany niniejszej umowy: zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dopuszcza się

zmianę treści niniejszej umowy w zakresie:
1) wartości zamówienia, która może zostać spowodowana ustawową zmianą stawki VAT,
2) wykonania  przedmiotu  zamówienia,  która  może  zostać  spowodowana  zmianą  przepisów

w zakresie wymogów certyfikacji, świadectw i dopuszczeń,
3) podwykonawstwa, pod warunkiem zaproponowania podmiotów o  nie gorszych kwalifikacjach,  jeżeli

Wykonawca opierał się na jego zasobach składając ofertę,
4) trasy  przewozu  przez:  dodanie  nowej  placówki  oświatowej,  nowego  miejsca  odbioru  dzieci,  które

spowoduje zwiększenie ilości kilometrów lub koniecznością pokonywania objazdu w zw. z całkowitym
zamknięciem drogi na trasie przewozu,

5) liczby przewożonych dzieci ponad limit określony w par. 1 ust. 4 
3. Zmiana  umowy  dokonana  z  naruszeniem   zapisu  ust.  1 i 2  jest  nieważna.
4. Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem

nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.
5. Strona  występująca  o  zmianę  postanowień  zawartej  Umowy  zobowiązana  jest  do  uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6.  Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 10
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez zapłaty kar umownych:

1) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
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3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usługi lub ją opóźnia,
5) Wykonawca  nie  rozpoczął  usługi  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  jej  pomimo

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części

umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i

powinno zawierać uzasadnienie.  
§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

§ 12
Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu właściwego dla
siedziby Zamawiającego Sądu Powszechnego.

§ 13
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Wykaz miejsc, z których będą zabierane dzieci.
2. Imienny wykaz uczniów objętych dowożeniem.
3. Harmonogram.

Zamawiający:                                                             Wykonawca:
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

Nazwa firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo) ..............................................................................................

..............................................................................................

Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.: 
Organizacja transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz  z opieką

nad nimi w roku 2021 z podziałem na dwa zadania

WYKAZ  OSÓB 
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA WYBRANA JAKO

NAJKORZYSTNIEJSZA, DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(Zgodnie z rozdziałem XXVII pkt. 7 SIWZ)

Osoba
Wymiar etatu Zakres wykonywanych czynności

O ś w i a d c z a m,  że przez cały okres wykonywania umowy będę zatrudniał, na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z co najmniej 
minimalnym wynagrodzeniem, w/w osoby, które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą 
wykonywać następujące czynności: kierowcy i osoby do opieki nad dziećmi podczas transportu.

………………………. dn. ……………………….

……..........................................................................................….
( podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie 

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym)

1)

1.6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wszystkie osoby, które w trakcie realizacji niniejszego
zamówienia będą wykonywać następujące czynności: kierowcy i osoby do opieki nad dziećmi podczas transportu.
1.6.2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji
zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
1.6.3. Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia w druku oferty o zatrudnianiu w/w pracowników na umowę o pracę z co najmniej
minimalnym wynagrodzeniem.
1.6.4.  Po  wyborze  oferty,  a  przed  zawarciem  umowy  Zamawiający  wymaga  złożenia  wykazu  zawierającego  dane  dotyczące  ilości
pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem imienia i nazwiska, wymiaru etatu i zakresu obowiązków 
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