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Gmina Murów: „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu

biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020 "
 

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 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 552865-N-2019 z dnia 2019-05-28 r. 
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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: Gmina Murów, krajowy numer identyfikacyjny 53141317100000, ul. ul.

Dworcowa  2 , 46-030  Murów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4214034, e-mail

przetargi@murow.pl, faks 0-77 4214032. 

Adres strony internetowej (URL): www.murow.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: Administracja samorządowa 

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)

Tak 

www.murow.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak 

www.murow.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: 

w formie pisemnej ( oryginał) osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem

posłańca 

Adres: 

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 10/sekretariat/

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na

terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku

szkolnym 2019/2020 " 

Numer referencyjny: Zp. 271.8.2019 

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: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

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.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej w sposób bezpieczny i punktualny dla

zadania pn: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020

wraz z opiekunami w formie zakupu biletów miesięcznych - w ramach przewozów regularnych. 2.

Przewóz dzieci w ramach przewozów regularnych odbywać się będzie we wszystkie dni nauki szkolnej w

okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 3. Zamówienie będzie

realizowane w ramach przewozów regularnych w Krajowym transporcie drogowym na podstawie ustawy

z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1039 z późn. zm.). 4.

Dopuszcza się, o ile będą miejsca w autobusach/busach, przewozy innych osób w ramach przewozów

regularnych, które będą ponosić koszty przejazdu na rzecz przewoźnika, z zastrzeżeniem zapisów ustawy

z 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
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zbiorowego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.). 5. Uczeń nie może być wcześniej w placówce

oświatowej niż pół godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w szkole. Faktyczne godziny

odjazdów autobusów wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli, 6.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić punktualny i bezpieczny przewóz dzieci do szkół i przedszkoli,

7. Ilość i wielkość pojazdów na danej trasie należy dostosować do ilości przewożonych uczniów i dzieci

do przedszkoli, 8. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i przedszkoli i z powrotem wynosi w

roku szkolnym 2019/2020 – 164 uczniów w tym 24 dzieci przedszkolnych dowożonych w formie zakupu

biletów miesięcznych. Podane liczby dzieci są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu

publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie, 9. Wykonawca winien tak skalkulować liczbę

miejsc siedzących dla osób dojeżdżających do placówek oświatowych, aby nie dopuszczać do sytuacji,

żeby inne osoby chcące skorzystać z przewozu nie miały zagwarantowanego przewozu. 10. Wykonawca

uwzględni możliwość sporadycznych zmian godzin dowozu uczniów i odbiór wynikających z organizacji

pracy szkoły lub przedszkola, 11. W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć

lekcyjnych np. w dniach rekolekcji, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sprzątanie świata, w

przeddzień ferii świątecznych itp. Wykonawca zapewni odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach.

Wcześniejsza organizacja odwozów nie stanowi dodatkowych zadań, należy je wkalkulować w cenę

biletów, 12. Ostateczne godziny przejazdów autobusów/busów wynikające z organizacji pracy szkoły z

uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach

uzgodnionych z Wykonawcą, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć w jednostkach oświatowych

pomiędzy Dyrektorami szkół i przedszkoli a Wykonawcą. 13. Zamawiający najpóźniej 6 dni przed

rozpoczęciem wykonywania usługi ( w danym miesiącu ) dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów.

14. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi ( w danym miesiącu) dostarczy do

poszczególnych szkół i przedszkoli bilety miesięczne lub karty przejazdu zgodnie z wykazem uczniów i

dzieci przedszkolnych. 15. Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet

miesięczny do 5 dnia każdego miesiąca. Zakupiony, a zwrócony bilet miesięczny, będzie stanowił

podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc. 16. Wykonawca na podstawie imiennej listy

uczniów zakupionych biletów będzie wystawiał fakturę i przekaże ją Zamawiającemu, 17. Wykonawca

zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie -opiekę na trasie dowożenia

zapewnia Zamawiający, 18. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca podstawi autobus

spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym . W przypadku niemożności

zrealizowania przewozu przez Wykonawcę pokryje on dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania

usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 19. Uczniowie z miejscowości: Młodnik,

Radomierowice, Święciny, Grabice dojeżdżający do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu winni

być dowiezieni do przystanku autobusowego – zatoczka autobusowa ul. Lipowa 68. 20. Z uwagi na
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utrudniony manewr nawracania na drodze w miejscowości Święciny i w miejscowości Okoły

Zamawiający przewiduje na tych trasach dowóz uczniów busami. 21. Rozkład jazdy autobusów musi

przewidywać przystanki w miejscowościach określonych w zestawieniu. Na przystankach, o których

mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany umieścić dodatkową informację (obok

zwykłego rozkładu jazdy) o godzinach odjazdu i przyjazdów w ramach niniejszej umowy. 22. Obecnie

Wykonawca nie ma potrzeby posiadania środka transportu dostosowanego do potrzeb osób

niepełnosprawnych, jednak Zamawiający nie wyklucza takiego zapotrzebowania w trakcie wykonywania

przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany posiadać w swoim taborze środek

transportu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wystąpienie takiej potrzeby nie może być

podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany oferowanej ceny ryczałtowej biletu miesięcznego. 23.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie

realizacji zamówienia o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności

gospodarczej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 § 1i art. 25 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1616 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 4 osoby – kierowcy z

uprawnieniami niezbędnymi do przewożenia osób. Szczegółowe uregulowania w kwestii zatrudnienia

przez Wykonawcę lub Podwykonawców pracowników na podstawie umowy o pracę, zawiera wzór

umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

60112000-6

60130000-8

34980000-0

 

 

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
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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:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-09-02 2020-06-26

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na rok szkolny

2019/2020 tj. od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. we wszystkie dni, w których odbywają się w szkole

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze.

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: Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia w

szczególności koncesję, zezwolenie lub licencję do wykonywania (na terenie Polski) transportu

drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 6

września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U 2018 r. , poz. 1990 z późn zm.) 

Informacje dodatkowe W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać spełnianie powyższego warunku. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
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zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100

złotych). 

Informacje dodatkowe W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia , Wykonawcy mogą wykazać , że łącznie spełniają powyższy warunek. W przypadku gdy

wartości wykazane będą w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej

wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych

określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego opublikowany w dniu ukazania się

ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut

dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem:

www.nbp.pl. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na dowozie dzieci do szkół lub przedszkoli,

zrealizowanej nieprzerwalnie przez okres jednego roku szkolnego. W przypadku wspólnego ubiegania

się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia , każdy z Wykonawców musi wykazać

spełnienie powyższego warunku. Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia tj. co najmniej 4 kierowców z odpowiednimi uprawnieniami oraz ważne

świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie oraz min. 3 letnie doświadczenie w zakresie przewozu

osób. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia ,

Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Wykonawca wykaże się , że

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia

tj.- dysponują co najmniej: 3 sprawnymi autobusami 1 sprawnym busem Pojazdy użyte przez

Wykonawcę do przewozu uczniów muszą spełniać następujące wymagania: • muszą posiadać sprawne

ogrzewanie • muszą być oznakowane • muszą być wyposażone w gaśnice przeciwpożarowe z

aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych

miejscach • muszą być objęte aktualnymi ubezpieczeniami OC i NW • muszą być sprawne pod

względem technicznym oraz posiadać aktualne przeglądy techniczne; W przypadku wspólnego

ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia , Wykonawcy mogą wykazać, że

łącznie spełniają powyższy warunek. 

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
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 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) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

 

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

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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: 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej

oceniona, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: 1) odpis z

właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp- składa się na wezwanie Zamawiającego. W celu

wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokument żądany będzie również w odniesieniu

do: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Podmiotu którego zasobami

dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie; Podwykonawcy, któremu Wykonawca
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zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego

zdolnościach Wykonawca polega. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu- składa się na wezwanie Zamawiającego. 3)zaświadczenie

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – składa się na wezwanie Zamawiającego. 4) oświadczenie wykonawcy o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) według wzoru określonego w

załączniku nr 9 do SIWZ – składa się na wezwanie Zamawiającego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- wzór stanowi załącznik nr 8 do

SIWZ.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Informacje dla

Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast

dokumentów o których mowa w pkt. 7 podpunkt 1)-2)-3)-4) składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokumenty powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Jeżeli w kraju , w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8 podpunkt 1) lit a) i b)

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby , której dokument miał

dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym , administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu. 3) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone

wraz z tłumaczeniem na język polski.

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: 

 

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 

W zakresie wykazania spełnienia warunków przez Wykonawcę , którego oferta zostanie najwyżej

oceniona , warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie

Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień

złożenia dokumentów: 1) koncesję, zezwolenie lub licencję do wykonywania (na terenie Polski)

transportu drogowego, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia

6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawą z

dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U 2018 r. , poz. 1990 z późn zm.) -składa

się na wezwanie Zamawiającego. 2) opłaconą polisę , że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
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zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt

tysięcy 00/100 złotych) - składa się na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy

Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, może złożyć inny

dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu. 3) Wykaz 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 lub są wykonywane należycie –

wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ - składa się na wezwanie Zamawiającego. Dowodami o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi

były wykonywane , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 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 wykonywanie powinny

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert do udziału w

postępowaniu. W przypadku gdy Zamawiający (Gmina Murów) jest podmiotem na rzecz którego

usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku

przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi 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 6 do SIWZ- składa się na wezwanie

Zamawiającego. 5) Wykaz narzędzi- pojazdów wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi zasobami- wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ - składa się na wezwanie

Zamawiającego. 5. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone dokumenty będą budzić wątpliwości

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
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4) W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego

zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na

potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego ( zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) i składa się go wraz z

ofertą. 5) Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty i

podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów

rejestrowych. Uwagi do dokumentów pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo składane jest w formie

pisemnej ( art. 78§ 1KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z

pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających

pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy

00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może by wnoszone w jednej lub

kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.

Poręczenie lub gwarancja winne zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania

wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Powinny również zawierać oświadczenie o

bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub

gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca

się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: BS Łubniany 21 8897 0004

2001 0006 0163 0003 z dopiskiem: Wadium – „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy

Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym

2019/2020”kserokopię przelewu załącza się do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w

poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z

kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem. Oryginał poręczenia lub
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gwarancji nie może być trwale zszyty/ zbindowany z ofertą. 6. Beneficjentem gwarancji jest Gmina

Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach

określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie

uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku,

dołączenie do oferty kopii przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale

nie wystarczającym dla stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez

Wykonawcę.

 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

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 
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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: 

 

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: 
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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:

 

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 oferty brutto 60,00

2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 40,00

 

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): 
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Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

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:
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Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

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: 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga 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: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony

dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) dopuszcza się

wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 2) zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub

przez Wykonawcę, 3) zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144

ustawy Pzp. 3. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w

rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2) wystąpienia siły wyższej; 3) wystąpienia wyjątkowych

okoliczności, niezależnych od Stron niniejszej umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili

zawierania umowy, wpływające na realizację umowy; 4) zmiany przepisów prawnych mających wpływ

na przebieg realizacji umowy, a w szczególności zmiany przepisów podatkowych, przepisów

oświatowych lub przepisów dotyczących transportu/przewozu osób; 5) zmiany przebiegu tras autobusów,

miejsc przystanków, godzin przyjazdu i odjazdu ze szkoły/przedszkola w przypadku zmian w organizacji

pracy jednostek oświatowych, zmian w planie lekcji lub zmian w liczbie przewożonych dzieci, lub zmian
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w zakresie dowozu dzieci; 6) wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) wystąpienia warunków atmosferycznych, które ze

względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia lub umową; 8) zmian, gdy są one korzystne dla Zamawiającego np. skrócenie trasy przejazdu

dające taki sam efekt dowiezienia dzieci do szkół i odwiezienia ich ze szkół; 9) zmiany dotyczącej

poprawy jakości świadczonej usługi pod warunkiem zachowania dotychczasowego wynagrodzenia; 10)

zmian z powodu przyczyn wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub gdy z

innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany

których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę; 11)

zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający;

jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia; 12) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do

rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli

wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego

opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają

Wykonawcę; 13) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6)

ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień

umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww.

przepisów ustawy Pzp; 14) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy; 15)

stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia

określonego w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez

Wykonawcę, w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. W przypadku zmiany o których

mowa w pkt. 3 ppkt 4) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie

zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 5. Zmiany o których mowa w

pkt. 3 ppkt 15) mogą zostać wprowadzone na zasadach określonych w projekcie umowy , stanowiącym

załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) ewentualny czas wykonania
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zmiany lub wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; 7. Dokonanie zmian wymaga podpisania

aneksu do umowy. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub

oznaczenia stron umowy- wynikających ze zmiany stanu faktycznego labo prawnego; 

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: 2019-06-06, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

 

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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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