
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  

Ogłoszenie w BZP nr  558590-N-2019 z dnia 10.06.2019 r. 

 

 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku 

szkolnym 2019/2020 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

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  

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  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów, krajowy numer identyfikacyjny 55607400000, ul. 

ul. Leśna  7, 77400   Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 635 305, e-mail 

zlotow@gminazlotow.pl, faks 672 635 305 

Adres strony internetowej (URL): www.gminazlotow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

www.bip.gminazlotow.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
www.bip.gminazlotow.pl 

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

Elektronicznie 
nie  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 



 

 

pisemnie na adres zamawiającego 

Adres:  

Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

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: Dowóz dzieci do szkół i 

przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2019/2020 

Numer referencyjny: ZP.271.02.2019.U 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny:  nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: tak 

 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 usługa transportowa 

polegająca na dowozie dzieci do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Złotów 

oraz odwozu po zajęciach wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dniach nauki 

szkolnej w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. 

Zakres zamówienia obejmuje przewóz dzieci do i z następujących szkół: 

1) Szkoła Podstawowa w Sławianowie. 

2) Szkoła Podstawowa  im. Marii Kilar w Kleszczynie. 

3) Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Świętej. 

4) Szkoła Podstawowa  im. Tony’ego Halika w Górznej. 

5) Szkoła Podstawowa  im. Jana Brzechwy w Radawnicy. 

6) Społeczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu. 

Zamówienie obejmuje również dowóz wychowanków przedszkola do Oddziałów 

Przedszkolnych w Sławianowie, Kleszczynie, Skicu, Świętej, Górznej, Radawnicy i Zalesiu. 

Usługa świadczona będzie we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego 2019/2020, ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 

46, poz. 432 z późn. zm.)  

Przewidywana liczba przewożonych dzieci wynosi – 578, w tym 168 wychowanków 

przedszkola, i została ustalona na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

Dowóz uczniów odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie przewozów Wykonawca zapewni opiekę nad 

dziećmi w środkach transportu przewożących dzieci.  

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8 

Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): nie dotyczy 

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 

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: 



 

 

data zakończenia: 26/06/2020 

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

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: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada licencję 

zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. 2016 poz. 1907 z poźn. zm.), przy czym termin 

obowiązywania licencji musi obejmować cały okres trwania zamówienia. 

Informacje dodatkowe nie dotyczy. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie 

mniejszej niż 200 000,00 zł. 

Informacje dodatkowe nie dotyczy 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego 

warunku. 

Zamawiający  nie 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: 

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych  

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 2 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.  

3) 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.  

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:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

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

(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:  
a) odpis z właściwego rejestru lub z 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;  

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, 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;  

c) 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. 

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: 
a) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z 

ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze 

zm.), 

b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

nie dotyczy 



 

 

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  
nie dotyczy 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku podpisania 

oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 

niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

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

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: nie dotyczy 

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:  

nie dotyczy 

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

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 



 

 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  nie  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

   Cena 60 

  Termin płatności faktury 15 

  Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii 25 

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

nieograniczony):  nie  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią:  

1) zmiany przebiegu tras lub miejsc przystanków, godzin odjazdu autobusów lub godzin 

przyjazdu autobusów – w przypadku zmiany rozpoczynających się i kończących zajęć w 

placówkach oświatowych,  

2) zmieni się liczba dowożonych i odwożonych uczniów,  

3) nastąpi zmiana stawki podatku VAT: - jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie 

powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do 

zapłacenia przez wykonawcę.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

nie dotyczy 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

nie dotyczy 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

      Data: 26/06/2019, godzina: 11:00 
 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu:  

Oferty wraz z oświadczeniami muszą być sporządzone w języku polskim.  

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: nie dotyczy 

 


