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Gmina Mińsk Mazowiecki: ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW

sZKoŁPoDsTAwowYCH Z

TERENU GMINY MIŃSK MAzowIECKI w RoKU SZKoLNYM 2o20l202t

oGŁoSZENIE o ZAMÓWIENIU

- Ustugi

Zamieszczanie ogłoszenia : Zamieszczanie obowiązkowe
ogłoszenie dotycry: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać

się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcyn których działalność'lub

działalnośćich wyodrębnionych organizacyjnie jednostekn które będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną

i

zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należ,y podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleĘcych do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w

afi'22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ30oń, osób zatrudnionychprzezzakJady pracy chronionej lub wykonawców albo ich
jednostki (w %)

SEKCJA

I:

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyĘowierzyli przeprowadzenie postępowania

Nię
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyĘowierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zama:wiających

Nie

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

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W prrypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000' ul' ul.

Chełmońskiego 14 , 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj' mazowieckie, państwo Polska, tęl.257 582 851, e-mail

I

z12

2020-08-04,12:47

hąs: l /bzp.uzp.gov.pll

Firefox

ZP 4}DPodgladopublikowanego.aspx?id:b.'.

gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 582 489,
Adres strony internetowej ([IRL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskaó dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
I. 2)

I.3)

RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja
wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

samorządowa

Qeżeli dotyczy):

Podział obowipków między zarnawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który zzamawiającychjest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przezkażdego z
zamawiających indywidua|nie, czy zamówienie zostanię udzielone w imieniu i na rzęczpozostĄch zamawiających):
r.4)

KOMUNTKACJA:

Nieograniczony' pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uryskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej' na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

www.bip.minskmazowiecki.pl

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

Nie

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udzialu 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

Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne

Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tychnarzędzi można uzyskaó pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: ZAKUP BILETÓW

MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKoŁ

PoDSTAWowYcH Z TERENU GMINY vrrŃsr MAZoWIECKI w ROKU sZKoLNnł\4
Numer referencyjny

z

202012021

RI.Ż71 .l .l4,Ż020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możtiwościskładania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nię

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących częścilub grup części:
Maksymatna liczba częścizamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostaw, usług lub robót budowlanych lub
olcreślenie zapotrzebowania iwymagań)

aw przypadku pańnerstwa innowaryjnego - określenie zapotnebowania na

innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:

1.

Przedmiotem zamówieniajest zakup biletów miesięcznych dla

uczniów następujących szkół podstawowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 202012021: SzkoĘ
Podstawowej wBrzózem- około 59, Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cięlęchowiźnie - l0, Szkoły
Podstawowej w Janowie - około 232,SzkoĘ Podstawowej w Mariance - około l15, Szkoły Podstawowej w Starej

Niedziałce - około 32,SzkoĘ Podstawowej w Stojadłach - około 75, Szkoły Podstawowej w Zamieniu - około 35,2'Liczba

uczniówobjętychzamówieniemwynosiokoło558.3.Liczbyuczniówsąwielkościamiprognozowanymi-mogąulec
zmianie w trakcie realizacjizamówienia. Nie można podaó maksymalnej liczby biletów oruzwskazaó kiedy liczba biletów
może ulec zmianie, gdyż decydują o tym indywidualne przypadki losowe, na co Zamawiający nie ma wpływu. Zamawiający

będzie dokonywał zakupu biletów miesięcznych dla uczriów na podstawie ustawy z dnia}} czerwca l992n o uprawnieniach
do ulgowych przejaz-dów środkami publicarego transportu zbiorowego (Dz.U. z2018r. poz' 295). 4. Zamawiający stosownie

do art.29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: kierowanie pojazdami, opiekunowie, jeżeli wykonywanie tych czynności
będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

obowiązek ten dotycry także podwykonawców - wykonawca zobowiązany jest zawrzeó w każdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanię
tego obowiązklprzezzamawiającego znwarto we wzorze umowy. 5' Faktury zazakup biletów na poszczególne miesiące
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będą wystawiane na gminę, a odbiorcami bę<lą poszczególne szkoły. 5, Kursy pojazdów przystosowanych do przewozu osób
będą odbywały się w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/202l Ministerstwa Edukacji

Narodowej. 6. Przewidywane pory dowozu uczniów do szkół: od 7.30 do 8'00 (zajęciaw szkołach będą rozpoczynaó się w
godzinach 8'00 - 8.l5). Przewidywane pory odwozu: pomiędry godziną 12.30 - 16.30. (oczekiwanie na kurs po zakończęniu
zajęć nie dłużej niż 20 min). Godziny odwozu uczniów mogą ulec zmianie w poszczególnych szkołach' 7. Wykonawca ustali

zZamawiającym szczegółowy rozkładjazdy pojazdów przystosowanych do przewozu osób do poszczególnych szkół i
rozwiesi go na wyznaczonych przystankach. 8. Szkoła Podstawowa w Brzózem: rano
codziennie 59 ucmiów), po pofudniu o godzinie 14.30

-

1

l

pojazd przy szkole o godzinie 7.50

pojazd (22 uczniów), o godzinie 15.30 _

Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie: rano

godzinie 16.30 _

l

l

l

pojazd (37 uczniów), 9'

pojazd przy szkole o godzinie 7.30, po południu o

pojazd - 10 uczniów 10. Szkoła Podstawowa w Mariance: rano pojazdy zuczniami przy szkole

codziennie o godzinie

7

.50 (70 uczniów), o godz. 9.40 z dzieómi przy szkole _ (43 uczniów), po pofudniu codziennie odjazd

ogodzinie13.45-(l4uczniów),ogodzinie14.40_(36uczniów),ogodzinie15.40-(36uczniów),ogodzinie16.40_(27
uczniów). Wykonawca może, w uzgodnieniu zZamawiającym podzielió trasę Mińsk Mazowiecki * Marianka z czasem
dojazdu 7.50 w taki sposób aby dostosować|iczbę uczniów na poszczególnych odcinkach trasy do optymalnego
wykorzystania dwóch pojazdów. 11. Szkoła Podstawowa w Stojadłach: rano 2 pojazdy z dzieómi przy szkole codziennie o

godzinie7.50(69uczniówi6uczniów),popołudniucodziennieogodziniel5.15_2pojazdy(69uczniówi6uczniów).12.
Szkoła Podstawowa w Zamieniu: rano

l

codziennie odjazd o godzinie 12.40 _

pojazd (l5 uczniów) i l5.20 _

Starej Niedziałce: rano

l

1

pojazd z dzięómi prąl szkole codziennie o godzinie 7.50 (35 uczniów), po południu
1

pojazd (20 uczniów). 13. Szkoła Podstawowa w

pojazd zdzięćmiprzy szkole codziennie o godzinie 8.00 (32 uczniów), po południu codzięnnie

odjazdogodzinie l3.40- 1pojazd,14.30- 1pojazd. 14. SzkołaPodstawowawJanowie: ranopojazdy zdziećmiprzy
szkole codzięnnie o godzinie 7'50 (78 uczniów 91 uczniów i 69 uczniów), po południu codziennie odjazdy o godzinie 12.30

_ od2l uczniów do 42 uczniów w zalężnościod dni tygodnia, o godzinie 13.00 od 4l uczniów do 99 uczniów w
zależnościod dni tygodnia

'

o godzinie 14.20 _ od 95 uczniów do l74 uczniów w zależnościod dni tygodnia). 15.

Wykonawca winien zatrudnić kierowców do Ww przedmiotu zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wymaganych przepisami prawa. 16. Wykonawca znbowiązany jest do zatrudnienia opiekunów w każdym pojeździew
dowozie uczniów do szkół. Funkcji opiekuna nie może pełnió kierowca pojazdu. opiekę nad dziećmi może sprawowaó
osoba pełnoletnia niekarana, nie figurująca w rejestrzę sprawców przęstępstw na tlę seksualnym. 17. obowiązki opiekuna: -

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jaz'dy pojazdem do szkół oraz służeniepomocą dzieciom w czasie jazdy
pojazdem, - pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania zpojazduiprzskazanie ich osobom uprawnionym do odbioru,
- opieka orazzapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

w drodze zpojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoĘ

do pojazdu. 18. Wyznaczone trasy do SzkoĘ Podstawowej w Hucię Mińskiej z/s w Cielechowiźnie będą obowiązywały w

jedną i drugą stronę przy kaŻdym kursie pojazdu.

II.5) Główny kod CPV: 34980000-0

Dodatkowe kody CPV:

II.ó) Całkowita wańośćzamówienia (jeżeli zama'wiajqcy podaje informacje o wąrtości zamówienia):
Wartość bęz VAT:
Waluta:

4zlŻ

2020-08-04, 12:47

Firefox

https: I lbzp.uzp.gov.pll ZP 40OPodgladOpublikowanego.aspx?id=b...

(w

przypadku umów ramowych lub dynamicznego Systemu zakupów - szacunkową cąłkowita maksymalnawartość vl

całym olvesie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

Il,7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart,67ust.1pkt6i7lubwart.134ust.6pkt3
ustawy Pzp: Tak
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: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa

art.67 ust.

l

w

pkt 6 ustawy Pzp do 50% wańości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia

podstawowego.

II.8) okres' w którym realizowane będzie zamówienie lub okreso na który została zawatta umowa ramowa lub okres,
na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniachz
lub
data rozpoczęcia: 2020_09-0l lub zakończenia: 202l-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

PRAWNYM,@,

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

ilI.l.l)

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalnościzawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów
określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawcawykazał, iż posiada aktualną licencję na wykonywanie
krajowego transportu osób.
Informacje dodatkowe

lII.l.Ż) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
określeniewarunków: Zamawiający nie określawarunków w Ęm zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) ZdolnoŚć techniczna lub zawodowa
określenie warunków: Zamawiający nie określawarunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności prry realizacji zamówienia wrazz informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
rrr.2) PoDSTAWY

WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art.24 ust. L ustawy Pzp
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)

5
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3)

WYKAZ oŚwIADCzEŃ SKŁADANYCH PRZEzwYKoNAwcĘ w CELU wsTĘPNEGo

PoTWIERDZENIA' żn NIn 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

wYKAz oŚwhDczEŃ LUB DoKUMENTÓW, SKŁADANY0IJPRZF,Z wYKoNAwcĘ w
PoSTĘPoWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚCI, o
III.4)

KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT.

1

PKT

3

USTAWY PZP:

l) zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzaj ącego, Że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń, lub innego dokumentu
potwierdzając ego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem podatkowym w sprawie spłat tych

należnościwrazzewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zrryolnienie,
odroczenię lub rozłożenie na raty zalegĘch płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu
(po wezrłaniu) 2) zaświadczenia właściwejterenowej jędnostki organizacyjnej ZakładlUbezpieczefi Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawcanie za|egaz
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne' wystawionego nie wcześniejniz3 miesiące przed

upĘwem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwymorganem w sprawie spłat tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uryskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenię lub rozłożenie na raty zalegĘch płatnościlub wstrzymanie w
całościwykonania decyzji właściwego organu (po weałaniu) 3) odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalnościgospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencjio w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust,5 pkt 1 ustawy, w tym zakresie zastosowanie ma art'
26 ust,6 ustawy Pzp;4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia

l99l

r. o

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U' z2016 t. poz' 716);

sxł,łDANYcH PRZEzwYKoNAwCĘ w
PosTĘPowANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIczNoŚcI, o

ilI.s) WYKAZ oŚwIADczEŃ LUB DoKUMENrÓw

KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT.
ilI.5.1)

PKT

1

UsTAwY PZP

w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNrÓw unzrłŁU w PoSTĘPoWANIU:

l) Aktualną licencję
III.5.2)

1

na

wykonywanie krajowego transportu osób.

w ZAKRESIE KRYTERIÓw

snlnrc.l:

wYKAz oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZwYKoNAwcĘ w
PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚo, o
III.6)

KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT.
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DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

l) Formularz ofeĘ 2) Pełnomocnictwa (eżeli doĘczy)

3) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum

(eżeli dotycą,) 4)

Potwierdzenie wniesienia wadium 5) oświadczenie (Załączniknr 6) dotyczące zatrudnienia do sprawowania opieki nad
dzieómi podczas dowozu uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 202012)2l osób pełnoletnich' nie karanych i
nie figurujących w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

SEKCJA IV: PROCEDURA
ry.l) OPrS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieśćwadium w wysokości l0

000,00 zł (słownie: dziesięó tysięcy złotych). 2. Wykonawcamoże wnieśćwadium jednej lub kilku formach

przewidzianych w art. 45 ust' 6 ustawy Pzp, tj': l) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo - kredytowej,

zĘm Że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioĘ o których mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia9listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U' z20O7r.

Nr 42, poz. 275 ze zm,),3. Wykonawcazobow|ązanyjest wnieśó wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.
Wadium w pieniądzu należy wnieśćprzelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowięckim Nr
70 9226 0005 0024 5238 2000 0l30 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium

przyjęw zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W prz1,padku wniesienia wadium w formie innej

niżpieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleĘ złoĘó przed upływem terminu składania
ofert w siedzibie ZamawiającegoUrząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w

kancelarii pok. 102, a kserokopię dokumentu poświadczoną zazgodnośćz oryginałem naleĘ załączyó do
wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie

ofeĘ. 7. Nie

ofeĘ na podstawie

art. 89 ust.

1

pkt 7b ustawy Pzp

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podaó informacje na temat udzielaniaza|iczęk

Iv.1.4) Wymaga się złożeniaofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicanych lub dołączenia do ofeń katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:
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N.1.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie ofeńy wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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) lnformacje na temat umolYy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zflwartai

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na

któĘ

będą zamieszczone dodatkowe informacje doĘczące dynamicznego systemu

zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach
umowy ramowejĄnamicznego

systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem)Nie
Należry podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać etementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wańości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
jaki będzie termin
Należry podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcię aukcji elektronicznej oraz
ich udostępnienia:
Informacje doq1cące przebiegu aukcji elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, najakich wykonawcy będą

mogli licytowaó (minimalne wysokościpostąpień):
Informacje doĘcące wykorzystywanęgo sprzętu elektroniczne go, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie

połączeir
Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,którzy nie złoĘ|inowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

:

rv.z) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
W.2,2\ Kryteria
Znaczenie

Kryteria
Cena brutto

ofeĘ - KC

Termin płatnościprawidłowo wystawionej faktury -

60,00

KT

40,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedury o której mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjnyo partnerstwo innowacyjne
Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzięlenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzęnia
negocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należry podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagan zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawi|i ronviązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby toantiązań:

Należy podaó 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 poptzezzastosowanie

kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektronicana:
Adres strony internetowej, na któĘ jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące Ęestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tYm wymagania techniczne
w ządzeń informaty cznych

:

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 złożylinowych postąpień' zostanązakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

:

Term in i warunki zamknięcia licytacj i elektronicznej

:

Istotne dla stron postanowienia' które zostaną wprowadzone do treścizawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagania doĘczące zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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rv.s) ZMTANA

uMowY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treściofeńy, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Thk
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzęnia zmian
Wszelkie zmiany treścininiejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzone w formie aneksu podpisanego przez
obie strony pod rygorem niewaźności.2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treściofeĘ, na
podstawie

któĘ dokonano wyboru wykonawcy,

chyba, że: l) zostaĘ spełnione łącmie następujące warunki: a) koniecznośó

mliany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając zna|eĘtą starannością, nie mógł
przewidzieó, b) wartośćzmiany nie przektacza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) wykonawcę,
któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości,restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodą wobec niego podstawy wykluczenia oraznie pociąga to za sobą

innych istotnych zmian umowy, 3)łącznawartośó zmian jest mniejsza niż kwoĘ określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 1l ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych @z.U. z2019 r. poz. 1843 zpóźn. zm.) zwanadalej Pzp i jest
mniejsza od l0% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3. Zmianę postanowień zawartych w umowie
umaje się zaistotną, jeżsli: l) zmienia ogólny charakter umowy' w stosunku do charakteru umowy w pierwszym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy

i zachodzi

co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana

wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu

wzięliby lub mogliby wziąćudział inni wykonawcy lub przyjęto by

ofeĘ innej

treści,b) zmiana narusza równowagę

ekonomiczną umowy na korzyśó wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zlł;'ianaznacznie
rozszęrza lub zmniejsza zakręs świadczeń i zobowiązańwynikająey z umowy' d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu
zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w umowie lub ustawie Pzp.
4. Zamawiający dopuszcza możliwośćzmiany w wysokościwynagrodzenia należnego wykonawcy otazw zakresie

wykonania usług w Ęm zmianie rozkładu jazdy autobusów 5. Zamawiający dopuszcza możliwośózmiany umowy jeżeli
warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie przedmiotu umolYy lub wystąpią nieprzewidziane warunki rcalizacji
umowy. 6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomieniaZamawiającego o zmianie
siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości,ogłoszeniu likwidacji, zawieszęnia
działalności,wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
rv.6) TNF

oRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotycĄ

Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

|v.6,Ż) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:
Data: 2020-08-12, godzina: l0:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzięlenia zamówienia (przetatgnieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie
Wskazaó powody:
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Język lub języki' w jakich mogą być sporządzane oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

polski

Iv.6.3) Termin zrviązania ofeńą: 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 miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia:
IV.6.5) lnformacje dodatkowe:

ZAŁICZNIK

12

z 2

I

_

INFoRMACJE DoTYczĄCE oFERT czĘŚcrowycrr

2020-08-04,12:47

