OKZ-OZ.ZP.271.4.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek
tel. /063/ 279 40 60; fax. /063/ 279 40 66
www.gmina.turek.pl, e-mail: ug@gmina.turek.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek
w roku szkolnym 2019/2020”
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna:
Art. 10 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Wspólny słownik zamówień publicznych:
Kod CPV:
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
• W Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem 572381-N-2019 z dnia
2019-07-11 r.
• na stronie internetowej: http://bip.gmina.turek.pl
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turek.
SIWZ zatwierdzono 11 lipca 2019 r.
Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk
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1.Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek
tel. /63/279 40 60 fax. /63/279 40 66
e-mail: ug@gmina.turek.pl
www.gmina.turek.pl

2.Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do udzielenia przedmiotowego
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ):
a)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej „ustawą PZP”,
b)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.),
c)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2477).

3.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje dowozy
uczniów do szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Turek oraz
powrotny przewóz ze szkoły do miejsca zamieszkania.
Przy ustalaniu liczby kilometrów dowozów i odwozów nie brana będzie pod uwagę
odległość siedziby Wykonawcy od Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700
Turek. Usługa będąca przedmiotem zamówienia dotyczy dowozu i odwozu po drogach
asfaltowych, na odcinku około 6 km w jedną stronę dotyczy dowozu i odwozu po
drodze żwirowej. Zamawiający nie zapewnia parkingów dla autobusów, którymi
świadczona będzie usługa dowozu i odwozu uczniów.
Usługa będąca przedmiotem zamówienia podczas dowozów do szkół i powrotnego
przewozu ze szkół do miejsc zamieszkania uczniów ma być wykonywana przez trzy
autobusy, z których jeden ma mieć co najmniej 56 miejsc siedzących i co najmniej 14
miejsc stojących, jeden ma mieć co najmniej 46 miejsc siedzących i co najmniej 11
miejsc stojących oraz jeden ma mieć co najmniej 40 miejsc siedzących i co najmniej 8
miejsc stojących. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie uczniów do
szkół winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne
określone przepisami prawa o ruchu drogowym.
Trasy autobusów są następujące:
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A. DOWOZY
1. Autobus nr 1 (co najmniej 56 miejsc siedzących i co najmniej 14 miejsc
stojących)
Trasa dowozów:
wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 650 – dowozy do Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Słodkowie: Turek, Grabieniec, Obrzębin, Turek Muchlin, Słodków,
Słodków Kolonia, Obrzębin, Grabieniec (za cmentarzem), Słodków, Turek.
2. Autobus nr 2 (co najmniej 46 miejsc siedzących i co najmniej 11 miejsc
stojących)
Trasa dowozów:
wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 630 – dowozy do Szkoły Podstawowej w
Cisewie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie: Turek, Albertów, Piętno,
Wrząca, Budy Słodkowskie, Albertów, Słodków, Cisew, Paździerowice, Cisew,
Turek.
3. Autobus nr 3 (co najmniej 40 miejsc siedzących i co najmniej 8 miejsc
stojących)
Trasa dowozów:
wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 640 – dowozy do Szkoły Podstawowej w
Żukach: Turek, Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turek;
wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 950 – dowozy do Szkoły Podstawowej w
Chlebowie: Szadów Pański, Korytków, Laski, Chlebów, Warenka, Pęcherzew,
Kalinowa, Chlebów, Turek.
B. ODWOZY
1. Autobus nr 1 (co najmniej 56 miejsc siedzących i co najmniej 14 miejsc
stojących)
Trasa odwozów:
odwozy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie (ok. godz. 1200 – 1540) –
Turek, Słodków, Słodków Kolonia, Grabieniec, Obrzębin, Turek,
2. Autobus nr 2 (co najmniej 46 miejsc siedzących i co najmniej 11 miejsc
stojących)
Trasa odwozów:
odwozy ze Szkoły Podstawowej w Cisewie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Słodkowie (ok. godz. 1200-1540) – Turek, Słodków, Budy Słodkowskie, Albertów,
Piętno, Wrząca, Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca,
Turek,
3. Autobus nr 3 (co najmniej 40 miejsc siedzących i co najmniej 8 miejsc
stojących)
odwozy ze Szkoły Podstawowej w Żukach (ok. 1230-1530) – Obrębizna, Szadów
Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turek;
odwozy ze Szkoły Podstawowej w Chlebowie (ok. 1510-1710) – Chlebów, Szadów
Pański, Korytków, Laski, Chlebów, Warenka, Pęcherzew, Kalinowa, Turek.
Szczegółowy plan dowozów i odwozów Wykonawca otrzyma najpóźniej dnia 30
sierpnia 2019 r.
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Plan dowozów i odwozów podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany
planu zajęć szkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych
uczniów oraz godzin poszczególnych kursów. Trasy dowozów i odwozów mogą ulec
zmianom.
Rozmiar przedmiotu zamówienia w zakresie podanej liczby kilometrów określony jest
na podstawie roku szkolnego 2018/2019 i zgodnie z tym średnia dzienna ilość
kilometrów będzie wynosić:
1. autobus nr 1 – 120 km,
2. autobus nr 2 – 160 km,
3. autobus nr 3 – 120 km.
Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania
Zamawiającego w roku szkolnym 2019/2020 i dlatego ilość kilometrów może ulec
zmianie.
Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych
dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny
potwierdzający stan techniczny pojazdu).
Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsc realizacji
zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w
przygotowaniu oferty, a w szczególności wgląd do harmonogramu dowozów i
odwozów obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 w Urzędzie Gminy Turek, pok.
nr 18, tel. 63 279 40 81.

4. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. (w dni
nauki szkolnej).

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełniania tych warunków.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.3.
5.2. Podstawy wykluczenia
5.2.1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
- w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w
art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy.
5.2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 ustawy PZP, 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
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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.
5.2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 5.2.2.
5.2.4. W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed
wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
nie zakłóci konkurencji.
5.2.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
5.2.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.2.7. Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2,
Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7, w sposób i w
trybie tam określonym.
5.3. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
5.3.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnej ustawy – w postępowaniu mogą wziąć udział
Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym lub licencję na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
5.3.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w zakresie
tego warunku szczegółowych wymagań.
5.3.3. Zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający nie stawia w zakresie tego
warunku szczegółowych wymagań.
5.4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów
5.4.1. 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.
5.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
5.4.3. 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 ustawy PZP.
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5.4.4. 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.
5.4.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
5.4.6. W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się
Wykonawca, braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7, w sposób i w trybie tam
określonym.
5.4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu, o których mowa w pkt 5.3, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt 5.3.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.6. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki
cywilne).
5.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie,
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa takie należy złożyć w oryginale lub kopii
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5.6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy
wspólnie.
5.6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
odnośnie żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia wskazane w pkt 5.2.
5.6.6. Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
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mowa w pkt 5.3. Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7,
w sposób i w trybie tam określonym. (pkt 7 - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA).
5.7. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.

6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i
określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy:
a) Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna osoba kierująca pojazdem
wykonującym transport uczniów była zatrudniona przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
b) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o której mowa w lit. a), uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte
zostały w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie we wskazanym zakresie –
wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ;
7.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
7.1.
7.4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnej licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
7.5.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w pkt 7.4, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
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dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
570).
7.6.Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy, a jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu tego oświadczenia
w formie oryginału bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia - wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ.
7.7.Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia:
1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
2)Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu
rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w
formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej.
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami
art. 23 ust. 2 ustawy.

8.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.

z

a.Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z
Wykonawcami są Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia – Gabriela
Kolenda oraz Pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia – Violetta
Wojtkowska i Michał Mękarski, tel. (063) 279 40 81.
b.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
telefaksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich
treść dotarła do adresata (konieczne jest potwierdzenie otrzymania wiadomości)
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Nie
udziela się żadnych ustnych ani telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach
wymagających zachowania pisemności postępowania.
c.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ oraz zamieścić je na stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Strona 8 z 16
ZAMAWIAJĄCY - GMINA TUREK

OKZ-OZ.ZP.271.4.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

9.Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.Termin związania ofertą.
10.1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1.Wymagania podstawowe
11.1.1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.1.2.Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej
SIWZ.
11.1.3.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
11.1.4.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
11.1.5.Wzory załączników dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane
przez Wykonawcę w formie zgodnej z podanymi wzorami.
11.1.6.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci zawierającego co
najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
11.1.7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
11.2.Forma oferty
11.2.1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy
złożyć do formatu A4.
11.2.2.Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
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11.2.3.Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę
wydruku komputerowego lub maszynopisu.
11.2.4.Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie.
11.2.5.Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i
parafowane.
11.2.6.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub
zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w
których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11.2.7.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
11.3.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniu zawartym w Formularzu
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacji techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np.
poprzez zastosowanie nieprzejrzystej folii. Niedochowanie należytej staranności
poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji
mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością
całej oferty.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1.Miejsce i termin składania ofert
12.1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Centrum Informacji i
Obsługi Urzędu Gminy Turek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia
2019 r. do godziny 11.00.
12.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek
w roku szkolnym 2019/2020”
Nie otwierać przed dn. 01.08.2019 r. godz. 11.30
12.1.3. W przypadku dostarczenia oferty pocztą - ofertę należy umieścić w drugim
opakowaniu, bez podania informacji o nadawcy.
12.1.4. W przypadku braku klauzuli „Nie otwierać przed dniem .............."
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np.
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Turek, ul.
Ogrodowa 4, pokój nr 29 w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.30.
12.3. Tryb otwarcia ofert.
12.3.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.3.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki)
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane
Wykonawcom bez otwierania.
12.3.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do
oferty.
12.3.4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi
obecnym:
1) stan i liczbę kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
zawartych w formularzach ofertowych.
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13.Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
13.1.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza cenowego”
(załącznik nr 5 do SIWZ) i określenia w nim ceny za 1 km przewozu uwzględniającej
wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wartości składowe ceny
powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu cenowym
spowoduje odrzucenie oferty (z zastrzeżeniem zapisów art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy).
Wszystkie podane ceny winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
13.2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
13.3. Podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą stanowiły podstawę
miesięcznych rozliczeń za faktycznie wykonane prace.
13.4. Zakres usług do obliczenia ceny oferty określony jest w pkt. 3 SIWZ.
13.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN
(polskich złotych).

14.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium:
- Cena - 60 %
- Termin płatności faktury - 40 %
14.2. Sposób oceny ofert.
14.2.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
14.2.2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
14.2.3. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuci
ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na
przedłużenie terminu związania ofertą;
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
14.2.4. Pozostałe oferty oceniane będą punktowo.
14.2.5. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
14.2.6. Do porównania i oceny ofert w powyższych kryteriach zostaną zastosowane
następujące wzory:
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych
kryteriach.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
14.3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
• Cena 60%
• Termin płatności faktury 40%
14.3.1. Kryterium „cena” – 60 pkt
Punkty obliczone zostaną według wzoru :
Cmin
C = ----------------- x 60
Cx
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu.
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena” wynosi 60 pkt.
14.3.2. Kryterium „Termin płatności faktury” – 40 pkt
- Termin płatności wynoszący 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury –
0 pkt,
- Termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury –
20 pkt,
- Termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury –
40 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium: Termin płatności
faktury wynosi 40 pkt.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną.
14.4. Wynik postępowania
14.4.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie PZP i spełnia wymagania określone w SIWZ oraz
została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.
14.4.2. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14.4.3. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z
wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy PZP.
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14.4.4. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach
określonych w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 25% wartości zamówienia podstawowego
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
18.Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.1.Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, są oni zobowiązani przedstawić umowę regulującą ich współpracę.
18.2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedłoży poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

19. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Wzór umowy.
20.1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
20.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach
określonych w Ogólnych Warunkach Umowy.

21.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
21.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy (art. 179 – 198g ustawy).
21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę,
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
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- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
21.3. Odwołanie wnosi się na zasadach określonych ustawą. Szczegółowy opis
środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy
PZP.

22.Ochrona danych osobowych
22.1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek.
22.2. Inspektorem danych osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel.: 531-641-425, email: inspektor@osdidk.pl.
22.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
22.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie
udostępniona dokumentacja w oparciu o:
1) art. 8 ustawy PZP,
2) art. 96 ust. 3 ustawy PZP,
3) art. 139 ust. 3 ustawy PZP,
4) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
5) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego
w szczególności: Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów powszechnych,
Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej lub
współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznych, właściwego
Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Turek.
22.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a
następnie przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych
ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego
po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Dane zawarte w umowie
dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) będą
przechowywane przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców,
którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie
zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
22.6. Obowiązek podania danych osobowych 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.
22.7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
22.8. Posiada Pan/Pani:
1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani
dotyczących,
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2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych 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),
3)na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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),
4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
22.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

23. Wykaz załączników do SIWZ
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
Lp.

Oznaczenie
Załącznika

Nazwa Załącznika

1.

Załącznik nr 1 Formularz Oferty

2.

4.

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 4 Informacja dotycząca grupy kapitałowej

5.

Załącznik nr 5 Formularz cenowy

6.

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy

3.
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