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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544737-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołow: Usługi w zakresie transportu drogowego
2021/S 208-544737

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów
Krajowy numer identyfikacyjny: 6351805347
Adres pocztowy: ul. Karola Miarki 9
Miejscowość: Mikołow
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Godlewska, Anna Kwiatkowska
E-mail: zamowienia@cuw.mikolow.eu 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cuwmikolow.bip.net.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: administracja samorządowa - wspólna obsługa jednostek obsługiwanych na podstawie art. 
10a i 10b ustawy o samorządzie gminnym

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

II.1.1) Nazwa:
Dowóz uczniów będących mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku 2022.
Numer referencyjny: PN/1/2021/UM

II.1.2) Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów będących mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku 2022. 
Usługa polegająca na dowożeniu uczniów z wyznaczonego miejsca do jednostki oświatowej oraz powrót 
zgodnie
z harmonogramem sporządzonym przez dyrektorów placówek oświatowych w dni nauki szkolnej oprócz 
niedziel, świąt i dni wolnych od nauki. Rodzaj zamówienia: usługa. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego, 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego 
transportu drogowego osób. Składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych. Wykonawca przystępujący do postępowania może złożyć ofertę na jedną lub kilka 
części. Zamówienie zostało podzielone na 2 części*: Część 1: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 
OBWODOWYCH W MIKOŁOWIE. Część 2: DOWOŻENIE Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIÓW Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z OPIEKĄ. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ OBWODOWYCH W MIKOŁOWIE.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mikołów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów będących mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku 2022. 
Usługa polegająca na dowożeniu uczniów z wyznaczonego miejsca do jednostki oświatowej oraz powrót 
zgodnie
z harmonogramem sporządzonym przez dyrektorów placówek oświatowych w dni nauki szkolnej oprócz 
niedziel, świąt i dni wolnych od nauki. Rodzaj zamówienia: usługa.
Część 1: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ OBWODOWYCH W MIKOŁOWIE. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie 
na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Suma wieku pojazdów / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2: DOWOŻENIE Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z 
OPIEKĄ.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mikołów, Katowice, Tychy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów będących mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku 2022. 
Usługa polegająca na dowożeniu uczniów z wyznaczonego miejsca do jednostki oświatowej oraz powrót 
zgodnie
z harmonogramem sporządzonym przez dyrektorów placówek oświatowych w dni nauki szkolnej oprócz 
niedziel, świąt i dni wolnych od nauki. Rodzaj zamówienia: usługa.
Część 2: DOWOŻENIE Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z 
OPIEKĄ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany 
jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 
2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Suma wieku pojazdów / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada 
uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia 
przewozu osób – Rzeczpospolita Polska (kopia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919 
ze zm.)).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią 
warunek.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) dysponuje (w liczbie podanej w opisie trasy na każdą trasę z osobna, na którą składa ofertę):
a) kierowcą, który spełnia wymogi zawarte w zapisach art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.)
b) opiekunem, o którym mowa w art. 39 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) – dotyczy tylko 
części II.
Uwaga dla lit. a) i b): Zamawiający nie dopuszcza łączenia tych dwóch funkcji przez jedną osobę w przypadku 
posiadania przez nią potrzebnych kwalifikacji.
c) dla części I – dysponuje co najmniej ośmioma pojazdami samochodowymi dopuszczonymi do ruchu z 
polisami OC i NNW, o minimalnej liczbie miejsc siedzących odpowiadającej przewidywanej liczbie uczniów na 
każdej trasie + kierowca + opiekun, o nienagannym stanie technicznym tak, aby zapewnić bezawaryjny przewóz 
dzieci na każdej trasie w czasie trwania zamówienia, tj.:
• 2 pojazdy z liczbą miejsc siedzących dla 16 dzieci + 1 miejsce dla kierowcy + 1 miejsce dla opiekuna,
• 2 pojazdy z liczbą miejsc siedzących dla 34 dzieci + 1 miejsce dla kierowcy + 1 miejsce dla opiekuna,
• 2 pojazdy z liczbą miejsc siedzących dla 16 dzieci + 1 miejsce dla kierowcy + 1 miejsce dla opiekuna,
• 2 pojazdy z liczbą miejsc siedzących dla 48 dzieci + 1 miejsce dla kierowcy + 1 miejsce dla opiekuna.
d) dla części II – dysponuje co najmniej siedmioma pojazdami samochodowymi dopuszczonymi do ruchu
z polisami OC i NNW, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, o minimalnej liczbie miejsc 
siedzących odpowiadającej przewidywanej liczbie uczniów na każdej trasie + kierowca + opiekun, o 
nienagannym stanie technicznym tak, aby zapewnić bezawaryjny przewóz dzieci na każdej trasie w czasie 
trwania zamówienia. Pojazdy muszą być wyposażone w specjalistyczny sprzęt tj. elektryczną windę lub najazdy 
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posiadające odpowiednie atesty, umożliwiające wjazd do samochodu wózkiem z osobą niepełnosprawną, 
stacjonarne montowanie wózków oraz pasy do mocowania wózków, tj.:
• 6 pojazdów z liczbą miejsc siedzących dla 6 dzieci + 1 miejsce dla kierowcy + 1 miejsce dla opiekuna,
• 1 pojazd z liczbą miejsc siedzących dla 16 dzieci + 1 miejsce dla kierowcy + 1 miejsce dla opiekuna.
2) wykonał lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą 
na:
• dla części I: transporcie uczniów, o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł netto;
• dla części II: transporcie uczniów niepełnosprawnych, o łącznej wartości minimum 300 000,00 zł netto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

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

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: 01/12/2021
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: 28/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/12/2021
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Upoważniony jest każdy członek komisji przetargowej.
Otwarcie ofert złożonych elektronicznie z wykorzystaniem funkcjonalności platformy zakupowej: https://
platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, polegającą na badaniu i cenie ofert w pierwszej 
kolejności, a następnie dokonaniu kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 
treścią art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – JEDZ - złoży na 
wezwanie Zamawiającego jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki do wykluczenia wymienione w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), opatrzonym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, pod rygorem nieważności.
2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie 
wcześniej, niż 6 miesięcy, przed jej złożeniem.
3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, art. 108 ust.1 
pkt 6 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

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
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2021
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