Ogłoszenie nr 543440-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: „Dowożenie seniorów z terenu
Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej”;
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

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: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer
identyfikacyjny 69000720000000, ul. Obrońców Pokoju 21a , 36-100 Kolbuszowa, woj.
podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 227 11 33, e-mail mgopskolbuszowa@gmail.com, faks
17 2271 487.
Adres strony internetowej (URL): http://mgops.kolbuszowa.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://jo.bip.kolbuszowa.pl/96-miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/4069-informacjao-jednostce.html

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:
Ofertę należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21a, 36100 Kolbuszowa

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
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowożenie seniorów z terenu
Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej”;
Numer referencyjny: ZP.261.1.1.2020
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:
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: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie
dowożenia seniorów z wyznaczonych punktów zbiórki do Dziennego Domu „Senior+” w
Hucie Przedborskiej 26 i odwożenia z Dziennego Domu „Senior+” do wyznaczonych
punktów zbiórki w okresie od dnia 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Specyfika głównych
wymagań: 1) Dowóz maksymalnie 28 osób odbywać się będzie w dni robocze od
poniedziałku do piątku; rano – dowóz do Domu do godz. 9:00; po południu odwożenie od
godz. 14:30, zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania realizacji umowy ograniczeniami i
zasadami wynikającymi z przepisów prawa wprowadzonymi w związku z wystąpieniem
staniu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności zgodnie z AKTUALNIE
OBOWIĄZUJĄCYMI „Zasadami przemieszczania się” wskazanymi w Rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (obowiązujący stan na 25.05.2020 r. – Rozporządzenie z dnia 16
maja 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 878, § 16 ust.1 pkt. 2 lit. a), wydanego na podstawie art.
46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). 2) Dowożenie
seniorów odbywać się będzie na dwóch trasach rozpoczynających się jednocześnie dwoma
środkami transportu (jeden kurs na trasie): a) Trasa I: Kolbuszowa – Kolbuszowa Dolna –
Kolbuszowa Górna – Domatków – Huta Przedborska 26 (jeden kurs rano i jeden po

południu), b) Trasa II: Kolbuszowa – Zarębki – Werynia – Kłapówka – Widełka – Kupno –
Bukowiec – Przedbórz – Huta Przedborska 26 (jeden kurs rano i jeden po południu). 3) Trasy
mogą być modyfikowane, mogą ulec zmianie o dodatkowe miejscowości tj. Nowa Wieś,
Świerczów, Poręby Kupieńskie, w związku ze zmianą liczby osób uczęszczających do
Dziennego Domu „Senior+”, zmianą osób lub w przypadku nieobecności, któregoś z
seniorów, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż do godz. 12:00 dnia
poprzedzającego. 4) Planowana liczba dni dowozu w okresie trwania umowy – 130 dni. 5)
Średnia dzienna liczba kilometrów z dwóch tras dowozu i odwozu to ok. 152 km mierzonych
najkrótszą możliwą drogą do przebycia, po trasach wybranych przez Wykonawcę po
zatwierdzeniu trasy przez Zamawiającego, w terminie nie później niż do godz. 14:00 dnia
poprzedniego. 6) Dodatkowo przewiduje się w trakcie trwania umowy do 4 wyjazdów, do 100
kilometrów łącznie. 7) Rozliczenie liczby kilometrów odbywać się będzie na zasadzie: od
miejsca odebrania pierwszego seniora do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej
26, natomiast odwóz liczony będzie od wyjazdu z Dziennego Domu „Senior+” w Hucie
Przedborskiej 26 do miejsca zamieszkania ostatniego seniora. Dodatkowe wymagania: 1)
Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy łączna liczba zrealizowanych kilometrów
będzie mniejsza niż planowana, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z
tego tytułu. 2) Przewozy seniorów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu
spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U z 2020 r. poz.110 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z
przewozem osób, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 2140 z późn. zm). 3) Szczegółowe oznaczenie punktów zbiórki seniorów oraz
godzin dowozu do Dziennego Domu „Senior+” i odwozu seniorów po zakończonym pobycie,
uzgodnione zostanie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w ustalonym przez strony
terminie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany godzin przewozu seniorów w związku z organizacją imprez i spotkań
okolicznościowych, wykładów itp. 5) Zamawiający przy wykonaniu zamówienia zastrzega
sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmiany trasy przewozu seniorów w
przypadkach wystąpienia nieprzewidzianych w planie sytuacji życiowych seniorów
uniemożliwiających im przybycie do Dziennego Domu „Senior+” tj. choroba, pobyt w
szpitalu, wyjazd do rodziny itp. oraz zadeklarowania chęci korzystania z usług Dziennego

Domu „Senior+” przez innych seniorów. 6) Oprócz kursów wynikających z harmonogramu,
Zamawiający może zlecić przywóz seniorów na okolicznościowe imprezy i odwóz do
ustalonych punktów zbiórki w godzinach i dniach wcześniej uzgodnionych z Wykonawcą, nie
więcej jednak niż 4 razy w trakcie trwania umowy. 7) Wykonawca zobowiązuje się w
przypadku awarii pojazdu, którym świadczy usługi do podstawienia zastępczego środka
transportu – odpowiadającego przepisom dotyczącym świadczonych usług. 8) W przypadku
nie podstawienia samochodu w ciągu 1 godziny od planowanej godziny rozpoczęcia kursu,
Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu przez Zamawiającego innego przewoźnika. 9)
Pojazdy dowożące seniorów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. Ponadto
pojazdy, którymi Wykonawca będzie wykonywał zamówienie winny być sprawne przez cały
okres wykonywania zamówienia i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych
seniorów zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi
transportu zbiorowego osób, posiadać oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
ubezpieczenie w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wraz z ubezpieczeniem
od następstw nieszczęśliwych wypadków – NW kierowcy i pasażerów pojazdu
mechanicznego, przez cały okres wykonywania zamówienia. Wymogiem jest by realizowane
kursy dowozów i odwozów seniorów do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej
26 odbywały się pojazdami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby osób. 10)
Potwierdzenie wykonanych kilometrów będzie odbywać się na podstawie Protokołu ze
zrealizowanych kilometrów trasy, potwierdzonych przez kierowcę i pracownika Dziennego
Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej. 11) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie
dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za wykonie przedmiotu
zamówienia, tj. rozliczenia ze zrealizowanych kilometrów w danym miesiącu. 12)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z
wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 13)
Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług
przewozu. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek
typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć
spowodowana działalnością Wykonawcy. 14) Zamawiający ma prawo kontroli osób oraz
pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w
każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz staniu trzeźwości kierowcy przez

odpowiednio powołane do tego celu służby (policja, Inspekcja Ruchu Drogowego).

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
60170000-0

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
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
2020-07-01
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Podwykonawcy: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie

części zamówienia Podwykonawcy. 2) W przypadku powierzenia części zamówienia
Podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
firm Podwykonawców oraz części zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcy. 3) Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy na
każdym etapie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy Pzp). 4) Zgodnie z art. 36b ust.
1a ustawy Pzp usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania mają być wykonane w
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, dlatego Zamawiający
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. 5) W trakcie realizacji zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w pkt 4, oraz do przekazania informacji na temat nowych
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług. 6) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 7) Pozostałe
zapisy dotyczące Podwykonawców, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są
w projekcie umowy. Klauzule społeczne: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę kierowców, którzy będą
uczestniczyli w realizacji zamówienia. Wymaganie to nie dotyczy osób świadczących usługi
w ramach własnej działalności gospodarczej. 2) W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia
w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w

zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 4) Oświadczenie, o
którym mowa w pkt 3) powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, d) wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, e)
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1)
czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 6) Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego
oświadczenia, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1) czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

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 musi posiadać aktualne uprawnienia (licencję,
zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydane na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z
późn. zm);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w zakresie osób – Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia, kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.); w zakresie potencjału technicznego – Wykonawca
musi dysponować odpowiednimi środkami transportu, które spełniają warunki wskazane w
rozdziale III ust. 5 pkt 9 SIWZ.
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: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie.
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W
związku z powyższym, Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa powyżej łącznie, z zastrzeżeniem że
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące wstępnego
potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Potencjał podmiotu trzeciego. 1)
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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) Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania musi
wynikać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3)
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
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)

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:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
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:
1. Aktualną licencję, zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem. 2. Wykaz osób, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa tj. Ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 341 z późn. zm.), według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wykaz
środków transportu, jakimi dysponuje Wykonawca, które będą wykorzystane przy realizacji
zamówienia, spełniające warunki wskazane w rozdziale III ust. 5 pkt 9 SIWZ., według wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 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. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas
realizacji zamówienia. 2. Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby
składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3. Dokument pełnomocnictwa, w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty składane
po otwarciu ofert zgodnie z art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 („z otwarcia ofert”), przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 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 ubiegających się o
zamówienie.

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:

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:

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)
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:

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
60,00
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):

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:
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:

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:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących przypadkach: 1) zmniejszenia łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 7 ust. 1 umowy w przypadku nie zrealizowania zaplanowanych kilometrów; 2)
dotyczącej wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) o
wartość zmienionej stawki podatku VAT, przy czym cena jednostkowa netto pozostaje bez
zmian; 3) zmiany godzin przewozu seniorów, o której mowa w § 3 ust.1 umowy; 4) zmiany
trasy o której mowa w § 3 ust. 2 umowy.
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: 2020-06-02, godzina: 12:00,
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
>
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:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielnie zamówienia
publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul.
Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa, e-mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl, tel. 17 2271
133, fax, 17 2271 487. 2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko – Gminny
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej jest Pani Ewelina Guźda, ul. Obrońców Pokoju
21 a, 36-100 Kolbuszowa, email: iod@mgops.kolbuszowa.pl, tel. 17 2271 133, fax, 17 2271
487. 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w
celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Dowożenie
seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie
Przedborskiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”. 5. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, jednak nie krócej niż
przez okres wymagalny i zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza okres wskazany w JRWA, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO. 8. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie
przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20
RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. C RODO.
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