Ogłoszenie nr 2021/BZP 00278557/01 z dnia 2021-11-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowozy szkolne – usługi transportowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gostyń
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050646
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 2
1.5.2.) Miejscowość: Gostyń
1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gostyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.gostyn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy szkolne – usługi transportowe
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99b7769d-4b7f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278557/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 13:54
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000736/07/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Dowozy szkolne - usługi transportowe
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/533731
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/533731
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca przystępując
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie, zamieszczonym
na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”, którego aktualna wersja jest dostępna pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-jKnSbiA7ASMW8TuND/view oraz uznaje go za
wiążący,
b) zapoznał się i stosuje się do instrukcji składania ofert / wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d 1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view . Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego wykonawcy. Zamawiający informuje,
że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania
dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiający w zakresie: pytań technicznych
dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum
Wsparcia Klienta https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt . Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowe umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej oraz zgodnie z § 11 ust. 2
„Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej” informacje na
temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych: niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o
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gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kbit/s, zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa: Internet Explorer, Chrome lub Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0, Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768
pikseli, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej –
kodowanie UTF8, informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na
platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar, za chwilę
złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę. Zamawiający informuje, że występuje limit
objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB, przy komunikacji poprzez wyślij
wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości
500 MB.Dokumenty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OSS.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 9
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz regularny specjalny uczniów do szkół gminy Gostyń, na trasach określonych w
załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od stycznia 2022 roku do czerwca
2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
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rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z
powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego,
odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie
zimowe, wiosenna przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę,
przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej
placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
7. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i z szkół.
Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w
szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w
pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu,
przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy
przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób,
które będą przewoziły autobusami dzieci i uczniów z placówek oświatowych na trasach
określonych w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 40
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów ze szkół i przedszkoli gminy Gostyń na basen w Gostyniu
przy ulicy Starogostyńskiej 9a, według tras i harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do
SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z
powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego,
odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie
zimowe, wiosenna przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę,
przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej
placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób,
które będą przewoziły autobusami dzieci i uczniów z placówek oświatowych według tras i
harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz regularny specjalny dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu na trasach
określonych w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od stycznia 2022 roku
do czerwca 2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z
powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego,
odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy.
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę,
przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej
placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Każde dowożone dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby,
która będzie przewoziła busem dzieci do przedszkoli miejskich na trasach określonych w
załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00278557/01 z dnia 2021-11-22

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz regularny specjalny uczniów do Szkoły Podstawowej w Goli, na trasach określonych w
załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od stycznia 2022 roku do czerwca
2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z
powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego,
odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie
zimowe, wiosenna przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę,
przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej
placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Każde dowożone dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
7. Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi w czasie dowozu i odwozu do i ze szkoły.
Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w
szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci w pojazdach,
otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub
jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci
przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym dzieciom w celu
zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby,
która będzie przewoziła busem dzieci do Szkoły Podstawowej w Goli na trasach określonych w
załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz regularny specjalny ucznia niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim do Zespołu Szkół
Specjalnych w Brzeziu, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni
nauki szkolnej od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z
powodu zmiany planów lekcji, likwidacji szkoły, zmiany organizacji roku szkolnego,
odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie
zimowe, wiosenna przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę,
przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej
placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniem w czasie dowozu i odwozu ucznia do i ze szkoły.
Opiekunem dowozu nie może być kierowca busa. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w
szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem młodzieży w pojazdach,
otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub
jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu,
przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy
przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.
7. Do obsługi realizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego należy zabezpieczyć pojazd
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowany do przewozu osób na
wózku inwalidzkim.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby,
która będzie przewoziła busem ucznia niepełnosprawnego na trasie określonej w załączniku nr 1
do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
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4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz regularny specjalny uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Górznie,
Rydzynie i w Lesznie, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki
szkolnej od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z
powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego,
odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie
zimowe, wiosenna przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę,
przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej
placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Każde dowożone dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
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7. Wykonawca zapewni opiekę (2 osoby) nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i
ze szkoły. Opiekunem dowozu nie może być kierowca busa. Zakres obowiązków opiekuna
obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem młodzieży w
pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu,
przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy
przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby,
która będzie przewoziła busem uczniów niepełnosprawnych na trasie określonej w załączniku nr
1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz regularny specjalny ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Borzęciczkach, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, we
wszystkie poniedziałki i piątki od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z
powodu zmiany planów lekcji, likwidacji szkoły, zmiany organizacji roku szkolnego,
odpracowania dni wolnych, itd.
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4. Usługa będzie świadczona tylko w poniedziałki i piątki z wyjątkiem świąt i innych dni
ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę,
przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej
placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniem w czasie dowozu i odwozu ucznia do i ze szkoły.
Opiekunem dowozu nie może być kierowca busa. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w
szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem młodzieży w pojazdach,
otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub
jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu,
przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy
przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby,
która będzie przewoziła busem ucznia niepełnosprawnego na trasie określonej w załączniku nr 1
do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Przewóz regularny specjalny ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu, na trasach określonych w
załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od stycznia 2022 roku do czerwca
2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z
powodu zmiany planów lekcji, likwidacji szkoły, zmiany organizacji roku szkolnego,
odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie
zimowe, wiosenna przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę,
przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej
placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniem w czasie dowozu i odwozu ucznia do i ze szkoły.
Opiekunem dowozu nie może być kierowca busa. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w
szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem młodzieży w pojazdach,
otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub
jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu,
przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy
przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby,
która będzie przewoziła busem ucznia niepełnosprawnego na trasie określonej w załączniku nr 1
do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz regularny specjalny uczniów do szkół gminy Gostyń, na trasach określonych w
załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od stycznia 2022 roku do czerwca
2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z
powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego,
odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie
zimowe, wiosenna przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę,
przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej
placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
7. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i z szkół.
Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w
szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w
pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu,
przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy
przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób,
które będą przewoziły busami dzieci i uczniów z placówek oświatowych na trasach określonych
w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu
drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) – dotyczy wszystkich części postępowania.
2. Wykonawca posiada doświadczenie.
a) dla części I i II zamówienia Wykonawca posiada doświadczenie, tj. nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
należycie wykonał minimum 1 regularną usługę przewozową świadczoną dla szkół lub
przedszkoli przez okres 1 roku szkolnego,
b) dla części III – IX zamówienia Zamawiający nie wyznacza niniejszego warunku.
Wyżej wskazany okres 3 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
a) dla części I i II zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania 4 (czterema) autobusami o
pojemności nie mniejszej niż 52 miejsca siedzące, nie starszymi niż 20 lat,
b) dla części III zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania 1 (jednym) busem o
pojemności nie mniejszej niż 17 miejsc siedzących, nie starszym niż 15 lat,
c) dla części IV, VI, VII i VIII zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania 1 (jednym)
busem o pojemności nie mniejszej niż 9 miejsc siedzących, nie starszym niż 15 lat,
d) dla części V zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania 1 (jednym) busem
przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowanym do przewozu osób na
wózku inwalidzkim, nie starszym niż 15 lat,
e) dla części IX zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania 2 (dwoma) busami o
pojemności nie mniejszej niż 9 miejsc siedzących, nie starszym niż 15 lat.
4. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia w
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wysokości co najmniej:
a) dla części I i II zamówienia minimum 500 000 zł.,
b) dla części III-IX zamówienia minimum 300 000 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zezwolenie lub licencja na wykonywanie transportu drogowego w
zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) – dotyczy wszystkich części postępowania.
2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – dotyczy części I i II zamówienia.
3. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia – dotyczy wszystkich części zamówienia.
4. Wykaz narzędzi potwierdzający, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym –
dotyczy wszystkich części zamówienia.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w § 9 Projektu
Umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
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SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-30 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/533731
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-30 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak
Część 2 : Tak
Część 3 : Tak
Część 4 : Tak
Część 5 : Tak
Część 6 : Tak
Część 7 : Tak
Część 8 : Tak
Część 9 : Tak
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