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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596697-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Pruszków: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2022/S 209-596697

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Pruszków
Krajowy numer identyfikacyjny: 5342406015
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 14/16
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska
E-mail: jedz@miasto.pruszkow.pl 
Tel.:  +48 227358710
Faks:  +48 227587244
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/gn_pruszkow

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gn_pruszkow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych.
Numer referencyjny: WSR.271.54.2022

II.1.2) Główny kod CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych. Zapewnienie 
transportu 100 uczniom niepełnosprawnym przystosowanymi do tego celu samochodami wyposażonymi w 
atestowany sprzęt zabezpieczający, zgodnie wykazem tras.
Wykaz tras:
I trasa Pruszków – Warszawa ul. Skaryszewska 8 – 1 dziecko,
II trasa Pruszków – Warszawa ul. Elektoralna 12/14 – 1 dziecko,
III trasa Pruszków – Warszawa ul. Szczęśliwicka 45/47 – 3 dzieci,
IV trasa Pruszków – Warszawa ul. Koźmińska 7 – 1 dziecko,
V trasa Pruszków – Warszawa ul. Zakroczymska 6 – 2 dzieci,
VI trasa Pruszków – Brwinów ul. Konopnickiej 1 – 1 dziecko,
VII trasa Pruszków – Brwinów ul. Szkolna 18 – 4 dzieci,
VIII trasa Pruszków – Grodzisk Maz. ul. Kilińskiego 21 – 1 dziecko,
IX trasa Pruszków – Piastów ul. Bohaterów Wolności 43 – 2 dzieci,
X trasa Pruszków – Pruszków ul. Wapienna 2 – 64 dzieci,
XI trasa Pruszków – Prusz

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasto Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych. Zapewnienie 
transportu 100 uczniom niepełnosprawnym przystosowanymi do tego celu samochodami wyposażonymi w 
atestowany sprzęt zabezpieczający, zgodnie wykazem tras.
Wykaz tras:
I trasa Pruszków – Warszawa ul. Skaryszewska 8 – 1 dziecko,
II trasa Pruszków – Warszawa ul. Elektoralna 12/14 – 1 dziecko,
III trasa Pruszków – Warszawa ul. Szczęśliwicka 45/47 – 3 dzieci,
IV trasa Pruszków – Warszawa ul. Koźmińska 7 – 1 dziecko,
V trasa Pruszków – Warszawa ul. Zakroczymska 6 – 2 dzieci,
VI trasa Pruszków – Brwinów ul. Konopnickiej 1 – 1 dziecko,
VII trasa Pruszków – Brwinów ul. Szkolna 18 – 4 dzieci,
VIII trasa Pruszków – Grodzisk Maz. ul. Kilińskiego 21 – 1 dziecko,
IX trasa Pruszków – Piastów ul. Bohaterów Wolności 43 – 2 dzieci,
X trasa Pruszków – Pruszków ul. Wapienna 2 – 64 dzieci,
XI trasa Pruszków – Pruszków ul. Różana 22/24 – 2 dzieci,
XII trasa Pruszków – Lubiczów ul. Warszawska 65 B – 11 dzieci,
XIII trasa Pruszków – Warszawa ul. Kopińska 6/10 – 1 dziecko,
XIV trasa Pruszków – Parzniew ul. Radości 2 – 3 dzieci,
XV trasa Pruszków – Pruszków ul. Daszyńskiego 6 – 1 dziecko,
XVI trasa Pruszków – Pruszków ul. Długosza 53 – 1 dziecko,
XVII trasa Pruszków – Stare Babice ul. Sikorskiego 9 – 1 dziecko
1.3/ W przypadku zmiany ilości dowożonych dzieci w ciągu roku zmiana ta będzie wprowadzona aneksem do 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne (rok produkcji samochodu) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług, które stanowić będą nie więcej niż 20 % wartości zamówienia 
podstawowego .

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
- posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą a dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późń.)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1/ wykonał usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych tzn. nieprzerwanie przez 
okres min. 11 miesięcy również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy 
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:
- nie mniej niż 2 usługi polegające na przewozie osób niepełnosprawnych o różnym rodzaju niepełnosprawności 
do placówek oświatowych.
Każda przedstawiona usługa musi mieć wartość brutto min. 450 000,00 zł
W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany o wartości min. 450 
000,00 zł. Brutto
2/ dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co 
najmniej:
- 8 kierowców posiadających uprawnienia zawodowe wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 180 z późń. zm.)
- 8 opiekunów - posiadającymi przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno 
- opiekuńczych wobec dzieci w szczególnych przypadkach medycznych (autyzm, padaczka, zachowania 
agresywne)
w czasie ich przewozu na trasie dom - szkoła - dom oraz posiadające przeszkolenie w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej.
3/ dysponuje potencjałem technicznym tj.:
- co najmniej 8 pojazdami samochodowymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, 
oznakowanymi i wyposażonymi w specjalistyczny atestowany sprzęt (podesty – najazdy oraz szyny mocujące 
wózki inwalidzkie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia), wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP. Szczegółowy 
wykaz przewidzianych zmian umowy zawarto w załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy” , który w całości jest 
dostępny na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść 
wadium w kwocie: 25 000,00 zł
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek 
wskazanych w art. 255 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania, jeżeli 
środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2022
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