
Gmina Stoszowice: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO (i Z) PLACÓWEK

OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY STOSZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

-

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 581619-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1fc246...

1 z 16 2019-08-02, 11:00



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: Gmina Stoszowice, krajowy numer identyfikacyjny 89071845500000, ul.

Stoszowice 97 , 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 164 510, e-mail

budownictwo@stoszowice.pl, faks 748 181 059.

Adres strony internetowej (URL): http://www.stoszowice.probip.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

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:

Adres:

Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 - 213 Stoszowice

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie

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

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI I

MŁODZIEŻY DO (i Z) PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY STOSZOWICE W

ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Numer referencyjny: ROO.271.8.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci i młodzieży placówek oświatowych

i ich odwożenie z placówek oświatowych usytuowanych na terenie Gminy Stoszowice w roku

szkolnym 2019/2010 zgodnie z planem lekcji przedstawionych przez dyrektorów placówek

oświatowych (w trakcie roku szkolnego plan lekcji może ulec zmianie). Prognozowana, łączna

długość tras przejazdu, w okresie obowiązywania umowy to – 87.000 km. W ramach limitu

kilometrów nie wlicza się przejazdu z bazy Wykonawcy do pierwszego przystanku na wyznaczonych

trasach. Tabor przeznaczony do realizacji przedmiotu zamówienia pozostaje w dyspozycji Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu (od dnia 02.09.2019 r.) zgodnie z

przedstawionym planem zajęć placówek oświatowych z terenu Gminy Stoszowice. Przewoźnik
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pozostanie w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie

w dni nauki szkolnej, w szczególności w oparciu o postanowienia § 2 ust. 1 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.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) w

okresie od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r., z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii

zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Dowozem będą objęci dzieci i młodzież

zamieszkała w miejscowościach: Budzów, Stoszowice, Srebrna Góra, Mikołajów, Żdanów, Jemna,

Rudnica, Grodziszcze, Lutomierz, Przedborowa, Różana, objęci realizacją obowiązku wychowania

przedszkolnego i obowiązku szkolnego, dowożeni do szkół: Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w

Grodziszczu, Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu,

Przedszkola Niepublicznego „KAJTEK” w Srebrnej Górze, Przedszkola Niepublicznego

„KOLOROWY BALONIK” w Stoszowicach. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany

częstotliwości kursów, jak również zmianę (w górę lub w dół) długości trasy jednego kursu, jeżeli

wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w

szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące

wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach

poszczególnych tras. Zmiany powyższe powodują jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu.

Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez wykonawcę. Dowóz i odwóz dzieci i

młodzieży będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących

przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie co do charakteru przewozów oznakowanymi

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu

Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu

drogowym. Wykonawca zapewni dzieci i młodzieży przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę,

w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami z

ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich

uczniów na poszczególnych trasach. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży odbywać się będzie według

rozkładów i godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian godzin dowozu i odwozu dzieci i

młodzieży po sporządzeniu planu lekcji w poszczególnych placówkach oświatowych (odpowiednio do

potrzeb w roku szkolnym). Wykonawca zobowiązuje się również do świadczenia usług w zakresie

obsługi transportowej wyjazdów na zawody sportowe, na basen w ramach zajęć wychowania

fizycznego, kręgielni, zajęcia do pracowni przyrodniczej w filii w Grodziszczu i wycieczek w ramach

realizacji podstawy programowej w powyżej wskazanym limicie. Realizacja dodatkowych kursów

będzie następowała w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego również w soboty i niedziele.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizowania liczby dodatkowych kursów lub całkowitej

rezygnacji z ich wykonania. Zamawiający zapewnia opiekunów na trasach do placówek, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość

dowożenia dzieci 3-4 letnich i młodszych uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy

Stoszowice pod opieką osoby dorosłej/rodzica/prawnego opiekuna zajmującego w autobusie miejsce

stojące (przy braku miejsc siedzących), o ile są wolne miejsca w autobusie. Ilość dzieci i młodzieży

dojeżdżających do poszczególnych placówek oświatowych oraz prognozowana łączna długość tras

przejazdu autobusów szkolnych określone są w załączniku nr 9 do niniejszej specyfikacji są ilościami

prognozowanymi (dopuszcza się zmianę liczby dowożonych uczniów). Wykonawca zobowiązuje się

do zatrudniania kierowców z pełnymi kwalifikacjami oraz zapewnienia i utrzymania taboru w

wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

umieszczenia reklamy na dwóch autokarach dowożących uczniów. Każdy autobusy musi posiadać

aktualne badania techniczne oraz wyposażenie (sprzęt gaśniczy, apteczki) odpowiednie dla rodzaju

pojazdu i zakresu usług.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV:

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:
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lub

data rozpoczęcia: 2019-09-02  lub zakończenia: 2020-06-26

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-09-02 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:

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: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają

licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 zł.

Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców, którzy wykażą posiadanie środków

finansowych lub zdolności kredytowej w innych walutach niż złoty polski zamawiający przeliczy

podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) zdolność zawodowa: O udzielenie zamówienia może ubiegać się

Wykonawca który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co

najmniej jedną usługę transportową przewozu osób w okresie nie dłuższym niż następujących

kolejno po sobie 12 miesięcy w ilości co najmniej 20 000 km/rok oraz wykaże że usługa została

wykonana lub jest wykonywana należycie. b) zdolność techniczna: - osoby zdolne do wykonania

zamówienia Zamawiający wskazuje, że dla czynności, polegających na kierowaniu pojazdami

określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dysponuje kierowcami

posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1 posiadającymi ważne badania lekarskie, zgodnie z

ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z
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późn. zm.), w liczbie odpowiadającej ilości zaproponowanych pojazdów i określa wymóg

zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040). - dysponowanie

odpowiednim potencjałem technicznym O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca

który wykaże iż dysponuje co najmniej 2 autobusami z ilością nie mniejszą niż 58 miejsc

siedzących oraz 3 autobusami z ilością nie mniejszą niż 56 miejsc siedzących; 1 busem z ilością nie

mniejszą niż 26 miejsc siedzących. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami

transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były w

pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany do przestrzegania

przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r. w

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.

Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Autobusy, którymi świadczona będzie usługa, winny

spełniać wymagania określone w SIWZ oraz odpowiadać ofercie złożonej przez Wykonawcę w

zakresie poziomu emisji spalin.

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:

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
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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, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1;

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) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

zamawiający żąda: - dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji na wykonywanie krajowego

transportu drogowego osób autobusami informacje dodatkowe. 2) w celu potwierdzenia spełniania

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub

finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: - potwierdzających, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. 50 000,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt tys. zł)

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

wykaz taboru przewidzianego do realizacji zamówienia
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo w

oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile ofertę składa

pełnomocnik,

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1fc246...
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(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) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1fc246...
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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 razie 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:
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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:
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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 zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) Zmiany danych

wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem

prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę; 2)

Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w takim zakresie, w jakim będzie to

niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

w szczególności powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 3)

Zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami

prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - na
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pisemny i umotywowany wniosek każda ze Stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów

dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w

sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie płatności za

wykonane usługi po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy również na określonych poniżej warunkach: 1)

zmiana terminu z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków pogodowych nie pozwalających

na prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia; 2)zmiana terminu w przypadku wystąpienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy te zmiany są

korzystne dla Zamawiającego;

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-08-12, godzina: 14:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:

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
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IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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