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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ I . ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:

Gmina Lipiany
811685272
853-145-65-18
74 - 240 Lipiany
ul. Plac Wolności 1
www.lipiany.pl
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843)
2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie
2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „RODO”, należy przez to rozumieć rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2.4. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1. świadczenie usług w ramach dowożenia i odwożenia dzieci wraz z opieką, do Zespołu Szkół w
Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach, w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022
w okresie do 31 grudnia 2021 r., w dni nauki szkolnej realizowanych w oparciu o komunikację
regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę;
3.2. Dowóz odbywać się będzie na trasie z domu do Zespołu Szkół/Przedszkola Miejskiego w
Lipianach i z powrotem w dniach prowadzonych zajęć szkolnych i przedszkolnych w terminie od
dnia podpisana umowy do 31 grudnia 2021 roku. Dowożeniem objęte będą dzieci i uczniowie
zamieszkali na terenie gminy Lipiany i uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz
Zespołu Szkół w Lipianach. Usługa obejmuje przejazdy pomiędzy miejscowościami: Lipiany,
Skrzynka, Batowo, Nowice, Wołczyn, Krasne, Połczyno, Dębiec, Mironów, Przywodzie, Osetna,
Jedlice, Brzostowo, Żarnowo, Miedzyń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do SIWZ.
3.3. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla
poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz
z uwzględnieniem następujących założeń: dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim
czasie, aby mogło rozpocząć o czasie zajęcia lekcyjne, a po ich zakończeniu odwiezione.
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Optymalny rozkład jazdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 3
dni od jego ustalenia.
3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekunów oraz kierowców
biorących udział przy realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o
których mowa w art. powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych
wymagań określa § 9 projektu umowy.
3.5. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
60112000-6 – usługi w zakresie publicznego transportu
85312110-3 – usługi opieki dziennej nad dziećmi.
3.6. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2453) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
3.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA
LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)
4.1. 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.
4.2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – 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 1:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
4.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
5.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać
w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz
podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 2.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale
podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.
Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), Zamawiający
uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.
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5.3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w
zakresie podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 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.
5.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
ROZDZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika ta z odrębnych przepisów.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną
licencję/zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
b) zdolności technicznej w zakresie potencjału technicznego.
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał/wykonuje należycie co najmniej 2 usługi polegające na transporcie osób każda
na kwotę min. 100 000,00 PLN brutto. W przypadku usług wykonywanych i nie
zakończonych należy podać kwotę usług wykonanych. Wartość ta będzie brana pod
uwagę przy analizie spełniania warunku.
Ponad to warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje taborem autobusowym w ilości przynajmniej 4 pojazdów w tym:
- 2 pojazdami z liczbą miejsc siedzących dla minimum 50 osób (łącznie z kierowcą i
opiekunem)
- 2 pojazdami z liczbą miejsc siedzących dla minimum 42 osób (łącznie z kierowcą i
opiekunem)
Pojazdy powinny być odpowiednie do wykonania usługi, spełniając przy tym
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zasad ich niezbędnego
wyposażenia.
c) zdolności technicznej w zakresie potencjału kadrowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże dysponowanie
(dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
co najmniej 4 kierowcami, posiadającymi prawo jazdy kat. D, co najmniej 3 lata
doświadczenia w usługach przewozowych oraz spełniającymi wymagania określone w
art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz.
2140).
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7.2. Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.
7.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.3.1 Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę:
Do formularza ofertowego wskazanego w załączniku nr 2 należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy.
Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.2 SIWZ, o ile
wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp.
7.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w pkt 7.3.1 ust. 3 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
7.3.3 Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.3.1 ust. 3 niniejszej SIWZ.
7.3.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym
mowa w pkt 7.3.1 ust. 3 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
7.3.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
7.3.6 Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa
ustawy pzp.
7.3.7 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
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1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upłynięciem terminu
składania ofert.
2) kopia aktualnej licencji/zezwolenia na wykonanie krajowego transportu drogowego osób
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg
załącznika nr 8 do SIWZ.
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie wg załącznika nr 7 do SIWZ.
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 9 do SIWZ.;
7.3.8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz.
1282). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
7.3.9. Jeżeli wykonawca, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.3.1 ust. 3-5 i 7.3.7 ust. 1-4
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

RODZIAŁ VIII. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 8.1. niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
5
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
8.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
8.4. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 8.3 musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz
w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.
8.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
ROZDZIAŁ IX. PROCEDURA SANACYJNO-SAMOOCZYSZCZENIE
9.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz
art. 24 ust.5 pkt 1, 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.
9.2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26
ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.
9.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 9.1.
ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU
UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNICYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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10.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy dla których
dopuszczalna jest forma pisemna.
10.2. Dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale 7 niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci
papierowej, własnoręcznym podpisem.
10.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
10.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Urząd Miejski w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, 74-240
Lipiany.
10.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: inwestycje2@lipiany.pl.
10.6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
10.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
10.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
10.9. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
(www.bip.lipiany.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
10.10.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
10.11.Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach zamówień
publicznych są :
1) Dominika Tymczyszyn – młodszy referent ds. inwestycyjnych, obsługi inwestora oraz
pozyskiwania środków zewnętrznych, tel. 790 205 641
2) Małgorzata Kuczyńska- Kierownik Referatu Inwestycji Budownictwa i Nieruchomości
tel. 790 205 641
RODZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
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na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
13.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w postaci elektronicznej podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
2) dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.3.1., składane w formie pisemnej w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
13.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
13.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
13.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
13.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
13.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13.10.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy w
siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
„Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w
Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki
szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych
wystawionych przez wykonawcę
Sygnatura akt: BUD-I.271.19.2020
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 22.12.2020 r. o godz. 12:30"
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13.11.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13.12.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13.13.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
ich odtajnieniem.
13.14.Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
13.15.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ.
14.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), wypełniając
wszystkie rubryki tabeli zawartej w formularzu oferty oraz dokona obliczenia wg podanego
wzoru. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN).
14.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z
SIWZ.
14.4. Wszystkie wartości muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty
obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Stawka VAT musi być określana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i
usług.
14.6. Wykonawca obliczając cenę powinien wziąć pod uwagę ustawowe zniżki dla biletów
miesięcznych szkolnych.
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, ul. Plac Wolności 1, 74-240
Lipiany – pok. 18 (sekretariat) do dnia 22.12.2020 r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie
z opisem przedstawionym w pkt 13.10 SIWZ.
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15.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
15.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 13.10 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy pzp.
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, 22.12.2020 r.
o godzinie 12:30
15.5. Otwarcie ofert jest jawne.
15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
pzp.

ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
16.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
Lp.
1.
2.
3.
RAZEM:
•

Kryterium
Cena
Czas podstawienia autobusu zastępczego
Wiek autobusów

Waga
60%
20%
20%
100%

Kryterium nr 1 – CENA – „C”:

Cena oferty brutto – 60 pkt
Maksymalną ocenę – 60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną (brutto) za wykonanie przedmiotu
zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe
zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cena oferty z najniższą ceną (zł)
ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------

x 60 pkt

Cena oferty badanej (zł)
•

Kryterium nr 2 – Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii
– „AZ”

W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Ocenie podlegać będzie czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii:
− do 30 minut – 20 pkt,
− od 31 do 60 minut – 10 pkt,
− powyżej 60 minut – 0 pkt,
od czasu powzięcia informacji o awarii.
Czas podstawienia autobusu nie może być dłuższy niż 60 min. W przypadku nie określenia czasu
podstawienia w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma „0” punktów.
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•

Kryterium nr 3 – Wiek autobusów– „WA” (dotyczy wszystkich autobusów przeznaczonych
do realizacji zamówienia)

W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Ocenie podlegać będzie wiek autobusów w zakresie:
− poniżej 5 lat – 20 pkt,
− 6-10 lat – 10 pkt,
− 11-15 lat – 0 pkt,
Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych do formularza ofertowego kserokopii
dowodów rejestracyjnych z adnotacją roku produkcji wykazanych pojazdów. W przypadku nie
załączenia ww. dokumentów lub nie określenia wieku autobusu w formularzu oferty Wykonawca
otrzyma „0” punktów.

1) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wzoru:

C + AZ + WA = SUMA PUNKTÓW
2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy pzp).
5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
17.1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załącznik do niniejszej SIWZ wzór
umowy (załącznik nr 5)
17.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zwartej 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 5 do SIWZ.
17.3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy.
17.4. 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.
17.5. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma
podpisanie umowy.
17.6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej ofert złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć
umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
17.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem
umowy zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w umowie.
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17.8. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
przedłoży:
1) aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
500 000 zł.
2) oświadczenie o zatrudnieniu osób, na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ XVIII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.
ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
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:
−
−
−
−

−
−

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240
Lipiany
w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw
może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
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;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
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−
−

−

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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;[1]
• 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;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• 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.[2]

Ponadto administratorem danych osobowych
informacyjnego z art. 13 RODO jest również:

zobowiązanym

do

spełnienie

obowiązku

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy
to w szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą,
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

(1)

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.
(2) 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.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola
Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia
2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie
biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę.
1. Przedmiot postępowania
1) Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzony przez Wykonawcę optymalny
rozkład jazdy – na podstawie biletów miesięcznych. Linie komunikacji regularnej muszą
być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały dzieciom dojazd z miejsca
zamieszkania do szkoły i przedszkola oraz ze szkoły i przedszkola do miejsca zamieszkania
w dni nauki szkolnej. Dzieci należy dowieźć z kierunków:
a/ Skrzynka, Batowo, Nowice, Wołczyn, Krasne, Połczyno
Dzień tygodnia

Przywóz na godzinę

Odwozy

Poniedziałek

8:00, 8:45

13:00, 13:55, 14:45, 15:35

Wtorek

8:00, 8:45

13:00, 13:55, 14:45, 15:35

Środa

8:00, 8:45

13:00, 13:55, 14:45, 15:35

Czwartek

8:00, 8:45

13:00, 13:55, 14:45, 15:35

Piątek

8:00, 8:45

13:00, 13:55

b/ ul. Pyrzycka, Dębiec, Mironów, Przywodzie, Osetna, Jedlice, Brzostowo, Żarnowo,
Miedzyń.
Dzień tygodnia

Przywóz na godzinę

Odwozy

Poniedziałek

8:00, 8:45

13:00, 13:55, 14:45, 15:35

Wtorek

8:00, 8:45

13:00, 13:55, 14:45, 15:35

Środa

8:00, 8:45

13:00, 13:55, 14:45, 15:35

Czwartek

8:00, 8:45

13:00, 13:55, 14:45, 15:35

Piątek

8:00, 8:45

13:00, 13:55

2) W czasie trwania zamówienia powyższe prognozy mogą ulec zmianie.
3) Dokładną lokalizację przystanków Wykonawca ustala w porozumieniu z Zamawiającym.
4) Na podstawie przedłożonego przed rozpoczęciem usługi wykazu uczniów szkoły oraz
przedszkola Wykonawca będzie wystawiał bilety miesięczne.
5) Wykonawca dostosuje liczbę kursów do wykazanej liczby dzieci na poszczególnych
kierunkach w poszczególnych godzinach dowozu/odwozu. Trasa powinna przebiegać
możliwie najkrótszą drogą. Rozkład jazdy powinien zawierać nazwy przystanków
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(punkty zbiorcze), godziny odjazdu/przyjazdu. Przebieg trasy z kolejnością
przystanków, oraz godzinami na danych przystankach, Wykonawca przedstawi
w Zamawiającemu niezwłocznie w terminie 3 dni od dnia jego ustalenia, przed
rozpoczęciem usługi.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. Dyrektor
Zespołu Szkół w Lipianach i Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lipianach będą
przekazywać Zamawiającemu aktualne wykazy dzieci dojeżdżających, a Wykonawca
dostosuje trasy i liczbę kursów do potrzeb sprawnego dowozu dzieci do szkół na
warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów
Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. Liczba uczniów może
podlegać zmianie w przedziałach 5% więcej lub 5% mniej.
7) Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie faktury z terminem
płatności 30 dni od doręczenia faktury płatnikowi. Faktura musi być opisana przez
upoważnionego pracownika świetlicy szkolnej i Dyrektora Przedszkola Miejskiego w
Lipianach (opis powinien odnosić się do ilości i kierunków przekazanych przez
Wykonawcę miesięcznych biletów szkolnych).
8) Przerwy w nauce: dni wolne uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej.
9) Kursy winny się odbywać przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w
zakresie transportu drogowego osób oraz przewozu dzieci szkolnych, a także
dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc siedzących) pojazdów na
poszczególnych kierunkach do ilości przewożonych dzieci.
10) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu informacji o godzinach odjazdu
Wykonawca ponosi koszty zatrudnienia osób na stanowiskach opiekunów
wychowawczych w czasie przejazdu dzieci w pojazdach.
11) Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu ujętymi przez
Wykonawcę w ofercie oraz spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach
ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) i innych
przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), również między innymi:
a) Wykonawca musi zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie
warunki bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsca siedzące dla każdego dziecka;
b) Zamawiający wymaga zapewnienia w okresie niskich temperatur odpowiedniej
temperatury w pojazdach przewożących dzieci.
12) Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu
osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC o wartości min. 500 000 zł
oraz aktualne badania techniczne.
13) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku awarii pojazdu na trasie
przejazdu zapewnił pojazd zastępczy o standardach identycznych jak pojazdy
docelowo wykonujące przedmiot zamówienia, w czasie określonym przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym, na własny koszt na warunkach określonych w umowie.
14) Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od przewidywanego przewozu,
uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkoły, zmiany
organizacji roku szkolnego, w szczególności:
a) zmiany w ilości dowożonych dzieci;
b) zmiany w godzinach odjazdów pojazdów ustalone w porozumieniu z Dyrektorem
Zespołu Szkół w Lipianach oraz Dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Lipianach;
c) o ww. zmianach Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach lub Dyrektor Przedszkola
Miejskiego w Lipianach powiadomi pisemnie lub telefonicznie Wykonawcę w terminie 3
dni przed ich wprowadzeniem.
15) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobligowany jest do sprzedaży
biletów dla niżej podanej liczby dzieci z poszczególnych miejscowości dowożonych i
15
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odwożonych do/z Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach.
Podane liczby są prognozowanymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w
trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie.

Lp.

1.

Miejsce
zamieszkania

7 km

10

4

6,5 km

7

10

8,5 km

4

1

8 km

11

11

9 km

2

2

8,5 km

13

12

12 km

3

1

11,5 km

9

8

14 km

3

3

13,5 km

2

2

4 km

0

0

4,5 km

7

7

5,5 km

1

1

6 km

1

1

5,5 km

0

0

6 km

7

7

5 km

0

0

5,5 km

18

18

4,5 km

3

1

5 km

Osetna
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości : 0 )

11.

30

26

Przywodzie
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż. w
ilości :0 )

10.

4 km

Mironów
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości : 0 )

9.

2

13

Dębiec
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości :0 )

8.

3

14

Połczyno
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości :0 )

7.

4,5 km

2021/2022

Krasne
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości : 1)

6.

2021/2022

2020/2021

Wołczyn
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości : 0 )

5.

2020/2021

Orientacyjna
odległość
od Przedszkola
Miejskiego

Nowice
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości : 1)

4.

Liczba dzieci dojeżdżających do
Przedszkola Miejskiego

Batowo
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości : 5)

3.

Orientacyjna
odległość
od Zespołu
Szkół

Skrzynka
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości : 3 )

2.

Liczba dzieci dojeżdżających
do
Zespołu Szkół

Jedlice
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
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w ilości : 1)
12.

Brzostowo
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości : 0)

13.

4,5 km

0

0

5 km

3

2

4,5 km

0

0

5 km

4

4

4,5 km

0

0

5 km

11

10

3,5 km

0

2

4 km

135

136

29

17

Miedzyń
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości :0 )

15.

1

Żarnowo
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości : 0 )

14.

2

ul. Pyrzycka
(w tym liczba dzieci
poniżej 5 r.ż.
w ilości :0 )
Razem

16) Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest
szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością.
Wykonawca nie będzie rościł pretensji ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli
wartość zamówienia będzie mniejsza niż szacowana.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy, tj. zapoznał się ze stanem technicznym dróg,
długością tras dowozu, czasem przejazdu.
2. Wymagania Zamawiającego związane z zatrudnianiem na umowę o pracę
Wykonawca lub podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób
wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Na
Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie
wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności polegające
na kierowaniu pojazdami oraz wykonywaniu opieki podczas przewozu (przy czym
zamawiający zastrzega, że kierowca nie może być jednocześnie opiekunem).
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy przedsiębiorców osobiście
wykonujących przewozy drogowe, oraz osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę,
uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na
umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
5 do SIWZ.
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………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi:
„Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w
Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni
nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów
miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”.
2. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (firma) Wykonawcy(*)

Nr regon

Telefon

Adres Wykonawcy

Faks

E-mail

3. Oferuję wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych przez zamawiającego.
4. Oferuję wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych przez zamawiającego, za cenę brutto (z określeniem stawki VAT):
…………………………………………........................................................................................
słownie:.................................................................................................................

L.p.

Miejsce
zamieszkania/wiek
dziecka

Cena jedn. za 1
bilet brutto

Orientacyjna
odległość
miejsca
zamieszkania
od Zespołu
Szkół

Orientacyjna
odległość
miejsca
zamieszkania
od Przedszkola
Miejskiego

Przewidywana liczba
dzieci objętych
dowozem w roku
szkolnym 2020/2021

1

2

3

4

5

6

1a

Skrzynka/ dzieci 6 lat
i powyżej

4,5 km

4 km

1b

Skrzynka/ dzieci 5 lat

4,5 km

4 km

Przewidywana liczba
dzieci objętych
dowozem w roku
szkolnym
2021//2022

Wartość cen biletów
(kolumna (6+7)*3)

7

14

13

0

2

8
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2a

Batowo/ dzieci 6 lat i
powyżej

7 km

6,5 km

2b

Batowo/ dzieci 5 lat

7 km

3a

Nowice/ dzieci 6 lat i
powyżej

3b

Nowice/ dzieci 5 lat

4a

30

31

6,5 km

1

3

8,5 km

8 km

10

10

8,5 km

8 km

0

1

Wołczyn/ dzieci 6 lat
i powyżej

9 km

8,5 km

13

13

4b

Wołczyn/ dzieci 5 lat

9 km

8,5 km

2

0

5a

Krasne/ dzieci 6 lat i
powyżej

12 km

11,5 km

14

13

5b

Krasne/ dzieci 5 lat

12 km

11,5 km

1

0

6a

Połczyno/ dzieci 6 lat
i powyżej

14 km

13,5 km

9

11

6b

Połczyno/ dzieci 5 lat

14 km

13,5 km

3

0

7a

Dębiec/ dzieci 6 lat i
powyżej

4 km

4,5 km

2

2

7b

Dębiec/ dzieci 5 lat

4 km

4,5 km

0

0

8a

Mironów/ dzieci 6 lat
i powyżej

5,5 km

6 km

7

8

8b

Mironów/ dzieci 5 lat

5,5 km

6 km

1

0

9a

Przywodzie/ dzieci 6
lat i powyżej

5,5 km

6 km

1

1

9b

Przywodzie/ dzieci 5
lat

5,5 km

6 km

0

0

10a

Osetna/ dzieci 6 lat i
powyżej

5 km

5,5 km

7

7

10b

Osetna/ dzieci 5 lat

5 km

5,5 km

0

0

11a

Jedlice/ dzieci 6 lat i
powyżej

4,5 km

5 km

19

19

11b

Jedlice/ dzieci 5 lat

4,5 km

5 km

1

0

12a

Brzostowo/ dzieci 6
lat i powyżej

4,5 km

5 km

2

1

12b

Brzostowo/ dzieci 5

4,5 km

5 km

0

0
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lat
13a

Żarnowo/ dzieci 6 lat
i powyżej

4,5 km

5 km

3

2

13b

Żarnowo/ dzieci 5 lat

4,5 km

5 km

0

0

14a

Miedzyń/ dzieci 6 lat
i powyżej

4,5 km

5 km

4

4

14b

Miedzyń/ dzieci 5 lat

4,5 km

5 km

0

0

15a

ul. Pyrzycka/ dzieci 6
lat i powyżej

11

10

3,5 km

4 km

ul. Pyrzycka/ dzieci 5
lat

0

2

3,5 km

4 km

15b

Cena łączna brutto

5. Kryterium pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

•

W przypadku wystąpienia awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, zobowiązuję/my się
zapewnić podstawienie pojazdu zastępczego na czas usunięcia awarii w czasie do
............................................... minut.

słownie: ………………………………………………………………………………
Uwaga: ( do 30 min – 20 pkt; od 31 min – 60 min – 10 pkt; powyżej 60 min – 0 pkt) Czas
podstawienia autobusu nie może być dłuższy niż 60 min. W przypadku nie określenia czasu
podstawienia w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma „0” punktów.
•

Zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia pojazdami (zaznaczyć właściwe):
o
o
o

poniżej 5 lat
6-10 lat
11-15 lat

W przypadku nie załączenia ww. dokumentów lub nie określenia wieku autobusu w
formularzu oferty Wykonawca otrzyma „0” punktów.
Do oferty załączam kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów, które będą wykonywać
przedmiot zamówienia, z adnotacją roku produkcji.
6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.
7. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)2:


Mikroprzedsiębiorstwo



Małe przedsiębiorstwo



Średnie przedsiębiorstwo
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8. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
9. Niniejszym oświadczam, że:
•

zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

•

zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go
bez zastrzeżeń;

•

przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia

•

jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
podanego w SIWZ;

10. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:
Udział podwykonawcy w
L.p.

Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

realizacji zadania
określony % lub PLN

1.
2.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu**.
(*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
(**) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Oferta została złożona na … zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

.........................., dnia ......................
...............................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
1

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólną.
2
w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Lipiany
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
………
reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………
………
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dowóz i odwóz dzieci
wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku
szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej
realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych
wystawionych przez wykonawcę”. prowadzonego przez Gminę Lipiany, Plac Wolności 1, 74240 Lipiany oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.
…………….………………….., dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

22

Zamawiający: Gmina Lipiany
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola
Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w
oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”.
Sygnatura akt: BUD-I.271.19.2020

Oświadczam, 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 lub art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1
Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna –
samooczyszczenie) : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, na podstawie:
1.

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
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(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

24

Zamawiający: Gmina Lipiany
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola
Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w
oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”.
Sygnatura akt: BUD-I.271.19.2020

Załącznik 4 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Lipiany
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz i odwóz
dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w
roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki
szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów
miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”, prowadzonego przez Gminę Lipiany, Plac
Wolności 1, 74-240 Lipiany oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 7.1 ust. 2 rozdziału VII Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 7.1 ust. 2
rozdziału VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

□

polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów *

□

nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów *

Nazwa i adres podmiotu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Udostępniane zasoby:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku zaznaczenia, iż
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu).

…………………………………, dnia ………………. r.
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.
…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)

* zaznaczyć właściwe
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Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ...............
zawarta dnia ………
pomiędzy:
Gminą Lipiany mającą swą siedzibę w Lipianach przy Plac Wolności 1, NIP: 853-14-56-518,
reprezentowaną przez:
Bartłomieja Królikowskiego – Burmistrza Lipian
przy kontrasygnacie Katarzyny Walerowskiej - Skarbnika Gminy Lipiany
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
firmą: ………………………………………………………………………………………….
z siedzibą ……………………………………………………………………………………...
NIP:……………………………………. REGON: …………………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
2019 poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ……………………. z
dnia……………………….
Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z zapewnieniem
opieki w czasie przejazdu do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w
Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 , w okresie do dnia 31
grudnia 2021r. Usługa dowozu i odwozu dzieci realizowana będzie w oparciu o
komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych. wystawionych przez
Wykonawcę. Szczegółowy opis zamówienia został ujęty w załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022, tj.:
od dnia podpisania niniejszej umowy do 31 grudnia 2021r. od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem przerw w nauce uwzględnionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej.
§2
Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. z
wyłączeniem dni wolnych od nauki, określonych w przepisach odrębnych.
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1.

2.

3.

4.

§3
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) przewóz uczniów zgodnie z grafikiem przewozów określonym w załączniku nr 1 do
SIWZ.
2) zapewnienie przewożonym uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa
i higieny, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów
oraz zapewnienie każdemu przewożonemu uczniowi miejsca siedzącego;
3) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz BHP, a także wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie COVID-19;
4) informowanie Zamawiającego o przewozowych utrudnieniach istotnych
dla prawidłowego świadczenia usług;
5) w przypadku awarii pojazdu dowożącego uczniów, niezwłoczne podstawienie
pojazdu zastępczego w czasie do ………..;
6) posiadanie wystarczającej liczby miejsc w autobusie na określonej trasie.
Opiekę nad dowożonymi dziećmi zapewnia Wykonawca. Wykonawca powinien
zapewnić opiekę 1 osoby dorosłej w każdym autobusie z zastrzeżeniem, że kierowca
nie może pełnić funkcji opiekuna. Opiekunem winna być osoba dorosła, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana oraz sprawna fizycznie. Opiekun
będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie,
dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących przez uczniów w autobusie, pomoc przy
wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu (dotyczy to w szczególności małych
dzieci), sprawdzenie czy uczeń wysiadł bezpiecznie na prawidłowym przystanku
docelowym, w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów
nie dopuszczenie do ich przewozu. Po dojechaniu do każdego przystanku opiekun
wysiada pierwszy z autobusu i zezwala na wysiadanie uczniom, pomagając
najmłodszym dzieciom bezpiecznie opuścić autobus. Dzieci w wieku przedszkolnym,
oraz z klas najniższych szkoły podstawowej bezwzględnie przekazywane są osobie
dorosłej (rodzic, opiekun),pozostali uczniowie wysiadają zgodnie z oświadczeniem
rodziców. Opiekunowie są zobowiązani do sprawdzania stanu liczbowego uczniów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i środki transportu przeznaczone
do wykonywania usługi dowozu uczniów. Przewozy odbywać się mogą wyłącznie
środkami transportu wskazanymi w dokumentacji przetargowej oraz spełniającymi
wymagania techniczne i bezpieczeństwa określone w przepisach: Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. Dz.U. 2016 poz. 2022
z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z
2018, poz. 1990 z późn.zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2140 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z
przewozem osób.
Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny. Wykonawca zobowiązany jest, aby pojazdy w okresie
jesienno-zimowym były ogrzewane, a na stopniach wejściowych nie zalegał lód.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku którego
wystąpi uszkodzenie ciała, czy szkoda materialna spowodowana działalnością
wykonawcy.
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5. Dowożenie dzieci musi odbywać się ubezpieczonymi autobusami posiadającymi
aktualny przegląd techniczny. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów,
ubezpieczenie OC w wysokości min. 500 000 zł, od wszelkich szkód powstałych
podczas przewozu oraz powstałych w związku z przewozem.
6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu technicznego pojazdów, Zamawiający
ma prawo do zlecenia przeprowadzenia badań technicznych przez wskazaną przez
siebie stację kontroli pojazdów. W razie potwierdzenia niewłaściwego stanu
technicznego pojazdów koszty przeprowadzonych badań technicznych ponosi
Wykonawca oraz zobowiązany jest niezwłocznie podstawić pojazd zastępczy, o
identycznym standardzie jak pojazdy docelowo wykonujące trasę.
7. Zamawiająca zastrzega sobie prawo zmiany grafiku przewozów w przypadku zmian
w organizacji placówek oświatowych, a w szczególności wynikających ze zmian planu
zajęć oraz zmiany wyznaczonych przystanków. O wszelkich zmianach Zamawiająca
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę.
8. W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez wykonawcę
do świadczenia usług przewozowych Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia
wykonania usług przewozu uczniów innemu wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje
się do zapłaty całości kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych.
9. W ramach utworzonych kursów, poza niniejszym zleceniem, wykonawca może
świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób (mieszkańców gminy)
w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić
miejsca siedzące uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest przez zakup
przez Zamawiającego biletów miesięcznych szkolnych dla dzieci objętych dowozem.
W przypadku dzieci korzystających z dowozu w jedną stronę – do szkoły lub ze szkoły
do miejsca zamieszkania, ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%.
Wykonawca ustala koszt biletu miesięcznego według załącznika nr 2 do niniejszej
umowy (formularz ofertowy).
Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizacje
zadania w budżecie, która wynosi…………………………………………………………………………….
Zamawiający nie będzie dokonywał zwrotu kosztów za dojazdy z bazy do miejsca
świadczenia usługi przewozowej, jak również powrotu do bazy.
W sytuacji, gdy nie będzie możliwa realizacja umowy z powodu okoliczności
związanych z wystąpieniem bądź trwaniem siły wyższej, w tym epidemii (także
epidemii wirusa COVID-19 lub pochodnych mutacji tego wirusa i choroby wywołanej
tym wirusem) przez cały okres danego miesiąca, Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 50% kwoty określonej w ust. 10 niniejszego
paragrafu.
W miesiącach, w których realizacja usługi odbędzie się, jednak w niepełnym wymiarze
miesiąca, z powodów wymienionych w ust. 6, nie dłuższym niż 0,5 miesiąca
Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości 60 % kwoty określonej w
ust. 10 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 i 7 będzie należne Wykonawcy jedynie, gdy
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Wykonawca przez cały ten okres będzie pozostawał w gotowości do świadczenia
usługi.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych. Zamawiający oświadcza, że będzie
realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w
terminie ustalonym w umowie. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się
wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm
podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za
świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym
obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez
Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
10. Wynagrodzenie będzie płatne w cyklach miesięcznych. Wynagrodzenie miesięczne
będzie wyliczane jako iloczyn zakupionych biletów miesięcznych w danym miesiącu i
ich cen określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
11. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury. Na fakturze powinna zostać ujęta liczba dzieci korzystająca z
dowozu i cena jednostkowa za 1 bilet miesięczny. Za dzień zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów – Wykonawca zapewni ich
dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych
uczniów Zamawiająca nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz
Wykonawcy.
13. Jeżeli część usług związanych z wykonaniem przedmiotu umowy objętego
wystawioną przez Wykonawcę fakturą została zrealizowana przez Podwykonawcę,
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego przedłożyć mu pisemne
oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał pełną kwotę
wynagrodzenia za wykonanie usług, których faktura dotyczy, względnie
uwierzytelnione przez bank dowody zapłaty całości należnego Podwykonawcy
wynagrodzenia.
§5
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany autobusu wskazanego w ofercie. Zmieniony autobus musi posiadać
aktualne ubezpieczenie oraz aktualny przegląd techniczny, z zastrzeżeniem
posiadania identycznych standardów jak pojazdy uwzględnione przez Wykonawcę
w dokumentacji przetargowej.
2) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania usługi, w związku z wystąpieniem
siły wyższej.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy
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w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia
3) zmiany godzin dowozu i odwozu uczniów,
4) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT
na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia
w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego
zgłoszenia Wykonawcy,
2. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez jedną ze Stron powinien
wpłynąć do drugiej Strony w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed
planowanym wprowadzeniem zmian.
3. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.
2. Kary te naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w podstawieniu autobusu zastępczego, Wykonawca poniesie
karę w wysokości 200 zł, za każde 15 min. zwłoki,
2) za podstawienie autobusu zastępczego o gorszych standardach niż pojazdy
ujęte w dokumentacji przetargowej, Wykonawca poniesie karę w wysokości
500 zł za każdy taki przypadek
3) za opóźnienie w dowozie dzieci do placówek oświatowych Wykonawca
poniesie karę w wysokości 50 zł za każdy taki przypadek,
4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji obowiązków w
szczególności wynikających z § 3 ust. 1 Zamawiający może naliczyć karę
umowną jednorazowo w wysokości 500 zł za daną kontrolę.
5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 10
ust.2 oraz w § 10 ust.4 lit a-c, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł, za każdy taki przypadek.
6) za niezatrudnienie pracowników, biorących udział przy realizacji zamówienia
na podstawię umowy o pracę, Wykonawca poniesie karę w wysokości 1 000
zł, za każdy taki przypadek,
7) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w budżecie określonej w § 5
ust. 4.
3. Suma wysokości kar określonych w ust. 2 pkt 1-4 nie może przekroczyć wysokości
10% kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w budżecie określonej w § 5 ust. 4.
4. Strony wyłączają możliwość cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Strony zgodnie oświadczają, że sposób i wysokość naliczenia kar umownych nie są
rażąco wygórowane.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy wystąpią istotne
zmiany
okoliczności
powodujące,
że
wykonanie
umowy
nie
leży
w interesie publicznym, czego, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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§8
1. Zamawiający wyznacza pracownika Urzędu odpowiedzialnego za realizację przedmiotu
umowy w osobie …………………………………………………………………………….
2. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy
w
osobie ……………………………..……………………………………………………….
§9
1.

2.
3.

4.

5.

Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na
kierowaniu pojazdami i sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie przewozu były
wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te
będzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca. Nie dotyczy przedsiębiorców
osobiście wykonujących przewozy drogowe, oraz osób współpracujących w rozumieniu
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o
zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.
Niedostarczenie wymaganego oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności
opisanych w ust.1. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło
podstawy do zmiany terminu świadczenia usługi.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę (dalej także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) zwrócenie
się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
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realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak:
imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych.
§ 10
1. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………
2. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.
3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego
zawrzeć umowy z podwykonawcą w zakresie innym niż wymieniony w ust. 1, a zmiana taka
wymaga zmiany umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców
jak za swoje własne.
§ 11
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu jego pojazdów
oraz za wszelkie szkody, na które w wyniku wykonania lub nie wykonania usług
przewozowych zostaną narażeni przewożeni uczniowie.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1740, z późn. zm.), ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe wraz z odpowiednimi przepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
8), Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 14
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
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:
−
−
−
−

−

−

−
−

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1,
74-240 Lipiany
w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących
pani/Panu praw może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych tel. 91 564 10 49*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
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 2019 r., poz.
1843 z późn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
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;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• 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;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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−

nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; [1]
• 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. (2)
Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienie obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO jest również:
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą,
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą
fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
(1)

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.
(2) 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.

§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego
i jednego dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami
2. Formularz ofertowy wykonawcy z dnia ……………...
3. Zezwolenie/licencja na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie
drogowym
osób.

………………………….

………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
…………………………….
KONTRASYGNATA
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Załącznik nr 6 do SIWZ

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST.1 PKT 23 USTAWY PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi:
„Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w
Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki
szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych
wystawionych przez wykonawcę”.
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp informuję, że podmiot, który reprezentuję:
...........................................................................................................................
(nazwa firmy)
1.
2.

Nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę
w niniejszym postępowaniu*
Należy do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym
postępowaniu*:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

(podpis)

Miejscowość i data
*/ niepotrzebne skreślić
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Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w
oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”.
Sygnatura akt: BUD-I.271.19.2020

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ USŁUG
(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi:

„Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w
Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki
szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych
wystawionych przez wykonawcę”
oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, następujące zamówienia:

Nazwa i adres
podmiotu na rzecz
którego usługa była
wykonywana

Nazwa i zakres (rodzaj) prac,
miejsce wykonywania prac

Wartość
zamówienia

(przedmiot)

(brutto)

1

2

3

Czas realizacji
od ..... do .....

4

5

______________ dnia __ __ __ roku
___________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Zamawiający: Gmina Lipiany
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola
Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w
oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”.
Sygnatura akt: BUD-I.271.19.2020

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ NARZĘDZI
(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia pn. „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką
do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz
2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o
komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”.
dysponujemy następującymi jednostkami sprzętu:

Lp.

Marka

Model

Nr
rejestracyj
ny

Rok produkcji

Liczba miejsc
siedzących
(wraz z kierowcą
i
opiekunem/opiek
unami)

Podstawa dysponowania (należy
wpisać np. własność, dzierżawa,
użyczenie)

______________ dnia __ __ __ roku
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Zamawiający: Gmina Lipiany
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola
Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w
oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”.
Sygnatura akt: BUD-I.271.19.2020

___________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 9 do SIWZ

WYKAZ OSÓB
(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia pn. „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką
do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz
2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o
komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”
przedmiot zamówienia wykonywać będą:

Lp.

Imię i
nazwisko
kierowcy

Dokument uprawniający
do wykonywania
przedmiotu zamówienia
(prawo jazdy, kat.)

Doświadczenie

Zakres
wykonywanych
czynności

Podstawa
dysponowania

1.

2.

3.
4.

______________ dnia __ __ __ roku
___________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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