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Ogłoszenie nr 768467-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.

Stowarzyszenie "Bądź z nami": Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Będzinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie "Bądź z nami", krajowy numer identyfikacyjny
27680784600000, ul. ul. 11 Listopada 7 , 42-500 Będzin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 674 612,
e-mail iloslo@op.pl, faks 322 674 612.
Adres strony internetowej (URL): www.badzznami.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organizacja pozarządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.badzznami.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Siedziba Stowarzyszenia „Bądź z Nami” przy ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin, sekretariat (Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
17.12.2020, 19:13

Firefox

4 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b137c6d4...

nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Będzinie
Numer referencyjny: ZP/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie na zajęcia i z powrotem uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej, na trasie: dom – Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Podłosie 10 (WTZ) –
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dom. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części
zamówienia polegającej na: przewozie na zajęcia i z powrotem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej,
na trasie: dom – Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Podłosie 10 (WTZ) – dom. 1.2. Zamówienie zostało
podzielone na części i obejmuje: 1.2.1. Część nr 1 – trasa nr 1: Liczba przewożonych uczestników - 27
Przebieg dzienny środka transportu: ok. 135 km 1.2.2. Część nr 2 – trasa nr 2: Liczba przewożonych
uczestników – 14 Przebieg dzienny środka transportu: ok. 100 km Szacunkowa ilość dni w okresie 11
miesięcy na trasie nr 2 wynosi 211 dni (+/-2 dni).

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 18.01.2021 lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji usługi: 11 miesięcy (w sierpniu WTZ jest nieczynny z
powodu przerwy wakacyjnej) - od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., - od poniedziałku
17.12.2020, 19:13

Firefox

6 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b137c6d4...

do piątku, z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej w sierpniu
2021 r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części 1 i 2: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie
przez Wykonawcę, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym
transporcie drogowym osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. z
2019 r., poz. 2140 z późn. zm.), UWAGA: 1. Warunek spełnia również przedsiębiorca posiadający
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, którego uznaje się za posiadacza
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na podstawie ustawy z dnia 5 kwietnia
2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z
2013 poz.567 ze zm.). 2. W przypadku wykonywania usługi przez podmioty wspólnie składające ofertę
Zamawiający wymaga, aby w/w uprawnienia posiadały wszystkie podmioty o których mowa
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez
Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje
należycie: - dla Części nr 1: co najmniej 2 usługi, polegające na transporcie osób o wartości co
najmniej 50.000,00 zł brutto każda; - dla Części nr 2: co najmniej 2 usługi, polegające na transporcie
osób o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda; Dla celów potwierdzenia spełnienia ww.
warunku wykonawca zobowiązany jest podać wyłącznie wartość należycie zrealizowanych
[wykonanych] usług przed upływem terminu składania ofert. W przypadku nadal
wykonywanych/realizowanych usług należy podać wartość wyłącznie tych usług, które zostały
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wykonane. UWAGI: 1) Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by wykonawca co najmniej
dwukrotnie wykonał każde z ww. przedsięwzięć, o określonej powyżej charakterystyce. Dla
Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej
lub zawodowej jest bowiem nie tylko wykonanie określonych powyżej usług, ale przede wszystkim
niezakłócone – co najmniej dwukrotne – powtórzenie ww. usług. 2) W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na
podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi
posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym
samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w
postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony
warunek. 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu
spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do
realizacji których te zdolności są wymagane. 4) W przypadku, gdy roboty referencyjne w
rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą
lub Wykonawcami, należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były
wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. 5) Równowartość w złotych
zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku
do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym
postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. dysponuje lub będzie
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dla Części nr 1: - co najmniej 1
kierowcą, spełniającym wymagania określone w art. 39 a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.), posiadającym aktualne
zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o
istnieniu lub braku przeciwskazań do kierowania pojazdem, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i
PPOŻ, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, biegle posługujących się językiem polskim. dla
Części nr 2: - co najmniej 1 kierowcą, spełniającym wymagania określone w art. 39 a Ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.), posiadającym
aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie
psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwskazań do kierowania pojazdem, przeszkolenie w zakresie
przepisów BHP i PPOŻ, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, biegle posługujących się
językiem polskim. UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, należy wykazać
dysponowanie kierowcami spełniającymi wymagania j/w, w ilości odpowiadającej sumie
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poszczególnych części. 3. dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
w celu realizacji zamówienia tj. dla Części nr 1: - minimum 1 pojazdem posiadającym ważne badania
techniczne, dopuszczonym do ruchu, i odpowiednio oznakowanym, z poręczami ułatwiającymi
wsiadanie, z liczbą miejsc siedzących dla minimum 30 osób (łącznie z kierowcą), wszystkie siedzenia
winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. dla Części nr 2: - minimum 1
pojazdem posiadającym ważne badania techniczne, dopuszczonym do ruchu, dostosowanym do
przewozu wózka inwalidzkiego i odpowiednio oznakowanym, z poręczami ułatwiającymi wsiadanie, z
liczbą miejsc siedzących dla minimum 17 osób (łącznie z kierowcą), wszystkie siedzenia winny być
wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. UWAGI: 1. W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część, należy wykazać dysponowanie środkami transportu spełniającymi wymagania
j/w, w ilości odpowiadającej sumie dla poszczególnych części. 2. Wszystkie wyżej wymienione
pojazdy muszą spełniać, co najmniej normę emisji spalin EURO 4.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]: 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. 2. Zamawiający
jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku
kiedy: 2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA: Zobowiązanie
podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot
trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 „uPzp” musi zostać złożony do oferty przez wszystkich
Wykonawców, którzy powołują się na potencjał podmiotu trzeciego. 2.2. 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 i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym wyłącznie w pkt 6.1.2.
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SIWZ). 2.3. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.4.
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. 2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.4.1 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: 1) zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację
finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 6.2. UWAGI: 1. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp
umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania dokumentów, zmianę zgłoszonego podmiotu
trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie własnym
potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty [wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu) Wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów
trzecich. 2. Nie jest dopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na
etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym
[uzupełnianie dokumentów] powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. 3. Jeżeli
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt 6.2. SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach
określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (pkt 7.1. SIWZ), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do
złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na
dzień ich złożenia: Dla części 1,2: 1. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na
zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia
21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu
przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową albo licencję na wykonywanie krajowego transportu
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drogowego osób, na podstawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 poz.567 ze zm.) 2. wykazu usług
wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4
do SIWZ. 3. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4. wykazu narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego
Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawa Pzp dot. spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby oświadczenie składane na podstawie art. 25 ust.1 ustawa Pzp
było złożone w formie pisemnej. Nie dopuszcza się w tym zakresie użycia środka komunikacji
elektronicznej. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia
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na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia
Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Ponadto
do oferty należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 3A, 3B do SIWZ); 3.2.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej];
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.3.
Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty
dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie
art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:
zasobów innego podmiotu,

zakres dostępnych Wykonawcy

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
wykonywaniu zamówienia publicznego,

zakres i okres udziału innego podmiotu przy

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia

20,00

Aspekt środowiskowy –realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów
spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W trybie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmianę niniejszej
umowy w następujących przypadkach: 1. zmiany ilości uczestników, do których zaistnieje konieczność
transportu, na podstawie wniosków, złożonych po zawarciu umowy, 2. zmian tras dowozu,
spowodowanych zmianą ilości dowożonych uczestników lub zmianą adresów zamieszkania dowożonych
uczestników, 3. zmiana osób realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy , 4. zmiana środków
transportu, którym posługuje się Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na nowy środek transportu
o równoważnym (tym samym lub lepszym) standardzie technicznym zmiana ceny brutto za 1 dzień
przewozu z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
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nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1 – trasa nr 1:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba
przewożonych uczestników - 27 Przebieg dzienny środka transportu: ok. 135 km Szacunkowa ilość dni w
okresie 11 miesięcy na trasie nr 1 wynosi 211 dni (+/-2 dni). DOWOZY do WTZ - przebieg trasy wraz z
kolejnością wsiadania uczestników do środka transportu w trakcie dowozu: Sączów ul. Kościuszki 37Saczów ul. Wolności 22A (Osoba z problemami w poruszaniu się) – Strzyżowice ul. 1 MAJA 66 – Rogoźnik
ul. Kościuszki 152 – Bobrowniki ul. Sienkiewicza 250A (Osoba z problemami w poruszaniu się) –
Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 430 (przy NETTO) – Wojkowice Plaka 4D – Wojkowice ul. Połaniecka
14 zajezdnia autobusowa – Wojkowice ul. Sucharskiego 18 – Będzin – Grodziec ul. Barlickiego 12 - Będzin
– Grodziec ul. Barlickiego 73 – Będzin Boleradz 26 (Osoba z problemami w poruszaniu się) – Czeladź ul.
Szpitalna przystanek autobusowy – Czeladź ul. Staszica zatoczka przed przystankiem autobusowym (Osoba z
problemami w poruszaniu się )- Czeladź ul. Kosmonautów – Czeladź ul. Kamienna – Czeladź Piaski ul.
Nowopogońska 208 przy ulicy za NETTO (Osoba z problemami w poruszaniu się) – Czeladź Piaski
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ul.Norwida 14 parking osiedlowy – Będzin Syberka ul. Skalskiego przystanek przy Biedronce – Będzin ul.
Śmigielskiego 7B (Osoba z problemami w poruszaniu się) – Będzin ul. Partyzantów 54 – Będzin ul.
Namiarkowa 79 – Będzin ul.Podłosie10. ODWOZY - przebieg trasy wraz z kolejnością wysiadania
uczestników ze środka transportowego w trakcie odwozu do miejsca zamieszkania po zajęciach: Będzin ul.
Podłosie 10 – Będzin ul. Namiarkowa 79 - Będzin ul. Partyzantów 54 - Będzin ul. Śmigielskiego 7B (Osoba
z problemami w poruszaniu się) - Będzin Syberka ul. Skalskiego przystanek przy Biedronce – Czeladź Piaski
ul. Norwida 14 parking osiedlowy - Czeladź Piaski ul. Nowopogońska 208 przy ulicy za NETTO (Osoba z
problemami w poruszaniu się) – Czeladź ul. Kamienna - Czeladź ul. Kosmonautów - Czeladź ul. Staszica
zatoczka przed przystankiem autobusowym (Osoba z problemami w poruszaniu się ) – Czeladź ul. Szpitalna
przystanek autobusowy - Będzin Boleradz 26 (Osoba z problemami w poruszaniu się) -Grodziec ul.
Barlickiego 73 - Będzin – Grodziec ul. Barlickiego 12 - Wojkowice ul. Sucharskiego 18 - Wojkowice ul.
Połaniecka 14 zajezdnia autobusowa - Wojkowice Plaka 4D - Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 430 (przy
NETTO) - Bobrowniki ul. Sienkiewicza 250A (Osoba z problemami w poruszaniu się) - Rogoźnik ul.
Kościuszki 152 - Strzyżowice ul. 1 MAJA 66 - Sączów ul. Wolności 22A (Osoba z problemami w poruszaniu
się) - Sączów ul. Kościuszki 37. Dowóz do WTZ Podłosie na godz. 8.00. Odwóz z WTZ Podłosie –
godz.15.00.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 18.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia

20,00
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Aspekt środowiskowy –realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających
normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2 – trasa nr 2:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba
przewożonych uczestników – 14 Przebieg dzienny środka transportu: ok. 100 km Szacunkowa ilość dni w
okresie 11 miesięcy na trasie nr 2 wynosi 211 dni (+/-2 dni). DOWOZY do WTZ - przebieg trasy wraz z
kolejnością wsiadania uczestników do środka transportu w trakcie dowozu: Brudzowice ul. Szkolna 167 –
Brudzowice ul. Gajowa 66 – Żelisławice Słowik 16 – Żelisławice ul. Rolnicza 5 – Siewierz ul. Mostowa 18
(Osoba z problemami w poruszaniu się) – Siewierz ul. Krasickiego 1 - Siewierz ul. Grabowa 6 (Osoba z
problemami w poruszaniu się) – Siewierz ul. Spokojna 13 (Osoba z problemami w poruszaniu się – wózek
inwalidzki) – Siewierz ul. Ogrodowa 17 (Osoba z problemami w poruszaniu się) – Sulików ul. Młyńska 35 –
Sulików ul. Długa 20 przystanek - Preczów ul. Polna 10 – Będzin Podłosie 10 WTZ. ODWOZY - przebieg
trasy wraz z kolejnością wysiadania uczestników ze środka transportowego w trakcie odwozu do miejsca
zamieszkania po zajęciach: Będzin Podłosie 10 WTZ – Preczów ul. Miodowa 22 - Preczów ul. Polna 10 –
Sulików ul. Długa 20 przystanek - Sulików ul .Młyńska 35 - Siewierz ul. Ogrodowa 17 - Siewierz ul.
Spokojna 13 - Siewierz ul. Grabowa 6 - Siewierz ul. Krasickiego 1- Siewierz Piaskownia przy bramie firmy Siewierz ul. Mostowa 18 - Żelisławice ul. Rolnicza 5 - Żelisławice Słowik 16 - Brudzowice ul. Gajowa 66 Brudzowice ul. Szkolna 167. Dowóz do WTZ Podłosie na godz. 8.00. Odwóz z WTZ Podłosie – godz.15.00.
UWAGA: Na trasie nr 2 z dowozu korzysta 1 uczestnik niepełnosprawny poruszający się na wózku
inwalidzkim. Do obowiązków kierowcy należy pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu w/w uczestnika, w tym w
trakcie przesiadania z wózka na miejsce w samochodzie. Dodatkowo pojazd musi być dostosowany do
przewozu wózka inwalidzkiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 18.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia

20,00

Aspekt środowiskowy –realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających
normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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