numer zamówienia: CUW01.272.2.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia
(dalej zwana SWZ)

„Dowóz dzieci i uczniów
niepełnosprawnych z Gminy
Cieszyn do szkół i placówek
oświatowych w okresie od dnia
1 września 2022 r. do dnia 22
grudnia 2022 r.”

Postępowanie przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.
zm.)

Cieszyn, dnia 18-07-2022 r.
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1.

Zamawiający.
1.1. Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43–400 Cieszyn
– telefon: 33 4794331,
– adres e–mail: cuw@um.cieszyn.pl,
– adres skrzynki e–puap Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie:
/ZOJO_Cieszyn/SkrytkaESP,
– adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
– adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia: https://bip.um.cieszyn.pl/przetargi/.

2.

Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwana dalej
ustawą Pzp, aktów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz niniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ" o szacunkowej wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
2.2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia
negocjacji.

3.

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn
do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia
22 grudnia 2022 r.;
3.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4
do SWZ;
3.1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej;
3.1.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1320 z późn. zm.) wszystkich pracowników wykonujących czynności
kierowcy oraz opiekunów;
3.1.4. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w ww. art. oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy
– załącznik nr 6 do SWZ.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
60100000–9 Usługi w zakresie transportu drogowego.
60112000–6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
60130000–8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
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4.

5.

60140000–1 Nieregularny transport osób
Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie
wynikającym z zapisów umowy w terminie od dnia 1 września 2022 r. do 22 grudnia
2022 r. (maksymalna ilość dni realizacji usługi 79).
Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie
przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 7
ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz.
835). Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy
na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Zmawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym

b)
c)

d)

e)

f)

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy Pzp);
handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp);
o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 108 ust. 1
pkt 1 lit. c ustawy Pzp);
finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy Pzp);
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20
Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa
(art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy Pzp);
powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy Pzp);
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy Pzp);
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp)
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo–akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do dnia wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt
3 ustawy Pzp);
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp);
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych
przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie
mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie
(art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp);
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp,
doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego
zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
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inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).
7) Z postępowania zgodnie z 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
wyklucza się również:
a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3;
b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem
rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3;
c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką
dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3.
Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy
na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
5.1.2. Okresy wykluczenia Wykonawców określone zostały w art. 111 ustawy
Pzp i wynoszą:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2
ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy
Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana
za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h – na okres 3 lat
od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego
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3)

4)

5)

6)

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku
lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109 ust. 1 pkt
5 i 9 ustawy Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie
będące podstawą wykluczenia,
w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego na okres trwania okoliczności określonych w tym przepisie.

5.1.3. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie:
5.1.3.1.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych
w art. 108 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu,
że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco
wyjaśnił
fakty
i
okoliczności
związane
z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym
organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
odpowiednie
dla
zapobiegania
dalszym
przestępstwom,
wykroczeniom
lub
nieprawidłowemu
postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami
odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów,
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e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów.
5.1.3.2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności,
o których mowa w pkt 5.1.3.1. niniejszego rozdziału SWZ,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału
SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający
wykluczy Wykonawcę.
5.1.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu określa następujące warunki
udziału w postępowaniu.
5.1.4.1. Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym (Zgodnie z art. 113 ustawy Pzp) – Zamawiający nie
precyzuje żadnego warunku udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie.
5.1.4.2. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) – Warunek ten zostanie uznany
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego
transportu drogowego osób wydanego na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
5.1.4.3. Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej
(zgodnie z art. 115 ustawy Pzp):
Zamawiający nie precyzuje żadnego warunku udziału w postępowaniu
w powyższym zakresie
5.1.4.4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (Zgodnie
z art. 116 ustawy Pzp).
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 40
000,00 zł (brutto) każda, polegające na dowozie osób;
2) dysponuje (będzie dysponował) osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane poniżej:
a) kierowcą posiadającym kwalifikacje niezbędne dla wykonania
zamówienia, zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym Zamawiający, zgodnie z art. 95
ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby osoba wskazana jako
wykonująca czynności w zakresie realizacji zamówienia, została

CUW01.272.2.2022
7

zatrudniona w okresie realizacji, umowy przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.
22 § 1 Kodeksu pracy;
b) opiekunem,
tj.
osobą
pełnoletnią,
posiadającą
zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu/szkolenia „Pierwsza
pomoc przedmedyczna”, dającą rękojmię bezpiecznego
przejazdu dzieci. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy
Pzp wymaga, aby osoba na wskazana jako wykonująca
czynności w zakresie realizacji zamówienia, została zatrudniona
w okresie realizacji, umowy przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.
22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia
stanowiska kierowcy ze stanowiskiem opiekuna.
3) dysponuje min. 2 pojazdami wyprodukowanymi w 2010 roku lub
później,
przystosowanymi
do
przewozu
osób
niepełnosprawnych, posiadającymi aktualne badania techniczne,
ubezpieczenia OC i NNW z zastrzeżeniem, że pojazdy, którymi
będą przewożone dzieci muszą zapewnić miejsce i urządzenia
dedykowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich, w tym urządzenia umożliwiające bezpieczne
wsiadania np. platforma, odpowiednią szerokość drzwi oraz
miejsca do przewozu dzieci niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich zabezpieczone w pasy bezpieczeństwa.
5.1.4.5.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana zgodnie
z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie
złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem
jego oferty za odrzuconą.
5.1.5. Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
5.1.5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.1.5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji, którego
te zdolności są wymagane.
5.1.5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
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5.1.5.4.

5.1.5.5.

5.1.5.6.

5.1.5.7.

6.

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do
SWZ – oświadczenie należy załączyć do oferty.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów
udostępniających
zasoby,
przedstawia,
wraz
z oświadczeniem, o którym mowa pkt 6.1 SWZ, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje
się na jego zasoby. (zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby (zgodnie z art. 123 ustawy Pzp).

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.
6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
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w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
6.3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.1 do oferty załącza się także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6.4. Zamawiający nie przewiduje wzywania w trybie art. 274 ust 1 ustawy Pzp
w trakcie postępowania o dostarczenie podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.
6.5. W zakresie nie uregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7.

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

8.

Termin związania ofertą.
8.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24 sierpnia 2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
8.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu nie więcej niż o kolejne 30 dni. Przedłużenie
terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

9.

Podwykonawstwo.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
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10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, winien wykazać wyłącznie zadania, w wykonaniu
których bezpośrednio uczestniczył.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku określonego w pkt 5.1.4.4. (zdolności
technicznej
lub
zawodowej)
wykonawcy
wspólnie
ubiegający
się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie
z art. 117 ust 3 ustawy Pzp). W tym przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp).
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie spełnianie warunków
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez
Zamawiającego sumarycznie.

11.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
11.1. Informacje ogólne
11.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
cuw@um.cieszyn.pl.
11.1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Arkadiusz Gabryś, tel. 33 4794336, e–mail: agabrys@um.cieszyn.pl.
11.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
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„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
do „Formularza do komunikacji”.
11.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
11.1.5. Maksymalny
rozmiar
plików
przesyłanych
za
pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
na ePUAP.
11.1.7. Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik nr 7 – identyfikator
postępowania do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać
również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
11.2. Złożenie oferty.
11.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu pod rygorem odrzucenia. Funkcjonalność
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz adres
e–mail.
11.2.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.2.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.2.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
11.2.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233),
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować.
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11.2.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w pkt
6.1. SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
11.2.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11.2.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
11.2.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
11.2.10. O terminie złożenia oferty decyduje czas wpływu na ePUAP.
11.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert i wniosków)
11.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 11.2), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania lub
nr referencyjnym CUW01.272.25.2021). Korespondencja przesłana za pomocą
„Formularz do komunikacji” nie może być szyfrowana.
11.3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, e–mail: cuw@um.cieszyn.pl.
11.3.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 11.3.2. adres e–mail.
11.3.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
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oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020
poz. 2415).
12.
Opis sposobu przygotowania oferty.
12.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych: pdf, .doc, .docx, .rtf,
.xps, .odt.
12.2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej
na miniPortalu.
12.3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
12.4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie
z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez
szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem narzędzia dostępnego
na miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się
na ofertę.
12.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
12.6. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
12.7. Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
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elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dotyczy: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby),
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania). Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów,
o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Pełnomocnictwo
lub
inny
dokument
potwierdzający
umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w pkt 2.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli dotyczy),
– dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem
na język polski.
UWAGA: Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale
w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które
to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
12.8. Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
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13.
Termin składania i otwarcia ofert
13.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu do dnia 26 lipca 2022 r. do godziny 12:00:00.
13.2. O terminie złożenia oferty decyduje czas wpływu na ePUAP.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2022 r. o godzinie 14:00.
13.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
13.5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
2. Cenach zawartych w ofertach.
14.
Sposób obliczania ceny oferty.
14.1. Cena ofertowa winna być obliczona przy zachowaniu zasad staranności w oparciu
o niniejszą specyfikację warunków zamówienia. Cena podana w Formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji
przyszłej umowy. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn.
zm.) i cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą
negocjacjom i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena za 1 dzień przewozu musi
obejmować cenę usługi dowozu i przywozu uczniów oraz cenę usługi opiekunów.
14.2. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT naliczony przez Wykonawcę zgodnie
z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami oraz wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia, wynikającego z opisu przedmiotu
zamówienia, jak również koszty nieujęte w niniejszej SWZ, a bez których nie można
wykonać zamówienia.
14.3. Cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny
należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 1–4
zaokrąglamy w dół, a cyframi 5–9 w górę.
14.4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, Wykonawca ma obowiązek:
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1. Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2. Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3. Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku.
14.5. Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
14.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
14.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
15.1.Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria,
przypisując im odpowiednią wagę :

15.

15.1.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących
kryteriów:
15.1.2. Cena [C] – 100 pkt
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg wzorów:
Przewóz na terenie Gminy Cieszyn 30 dzieci/uczniów przez okres maksymalnie
79 dni:

Cena najtańszej oferty brutto
cena [C] = –––––––––––––––––––––––––

x 70

Cena badanej oferty brutto
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Przewóz poza Gminę Cieszyn 13 dzieci/uczniów przez okres maksymalnie 79 dni
na terenie powiatu cieszyńskiego:

Cena najtańszej oferty brutto
cena [C] =

––––––––––––––––––––––––––

x 30

Cena badanej oferty brutto
15.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
15.3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu
kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
15.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą. Zamawiający, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert.
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
16.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach nie
krótszych niż określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.
16.2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
16.3. Zamawiający sporządzi umowę w oparciu o:
a) projekt umowy oraz postanowienia ujęte w specyfikacji warunków zamówienia,
b) złożoną ofertę z uwzględnieniem zapisów wynikających z postępowania
przetargowego,
c) ustalenia bieżące Zamawiającego z Wykonawcą.
16.4. Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo
unieważnić postępowanie.
16.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (kursy, szkolenia) osób
wskazanych w wykazie,
b) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
c) kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane uprawnienia do kierowania
pojazdem,
d) dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania umowy,
e) nr rachunku bankowego, na który będą dokonywana płatności,
f) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed

16.

CUW01.272.2.2022
18

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
17.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18.
Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany
18.1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zawarł z nim umowę o treści zgodnej
z wzorem umowy, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
18.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
18.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
19.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
19.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
19.2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
19.3. Wszelkie informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej uregulowane
zostały w Dziale IX ustawy PZP.
20.
Pozostałe informacje.
20.1. Zamawiający nie przewiduje :
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. Udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
3. Złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
4. Zawarcia umowy ramowej.
5. Aukcji elektronicznej.
6. Rozliczenia w walutach obcych.
7. Dynamicznego systemu zakupów.
8. Składania ofert wariantowych.
9. Przeprowadzania wizji lokalnej.
10. Zwrotu kosztów postępowania.
11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
21.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO
21.1. 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
CUW01.272.2.2022
19

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum
Usług Wspólnych w Cieszynie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 43–400
Cieszyn, tel: 33 479 43 31, e–mail: cuw@um.cieszyn.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować poprzez e–mail: arczyz@um.cieszyn.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego CUW01.272.2.2022 pn.: „Dowóz dzieci
i uczniów niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek
oświatowych w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022
r.”, prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej
progów unijnych,
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie
najkorzystniejsza.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).,
dalej „ustawa Pzp”, a także firmy informatyczne świadczące usługi IT
dla Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, organy kontroli.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu
działania składnicy akt, przez okres 5 lat począwszy od roku następnego
od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza ten, 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, związanym 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, stosowanie do art. 22
RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących1,
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych2,
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– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3,
– 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:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
– 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.
1.wyjaśnienie: W związku z art. 75 Pzp ustawy, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego
z uprawnienia dostępu do danych osobowych, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

2.Wyjaśnienie: W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 Ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników.
3.Wyjaśnienia: W związku z art. 19 ust. 3 zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

20.
Wykaz załączników do SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ – oferta przetargowa
Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 do SWZ – szczegółowy opis zamówienia
Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy
Załącznik nr 7 do SWZ – identyfikator postępowania
Arkadiusz Gabryś

Treść niniejszego dokumentu zatwierdzona została przez Kierownika zamawiającego lub osobę, której kierownik
zamawiającego powierzył wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika zamawiającego.

CUW01.272.2.2022
21

