Ogłoszenie nr 2021/BZP 00309298/01 z dnia 2021-12-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przewozowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w ramach dwóch zadań
w roku 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bogatynia
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821517
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Daszyńskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Bogatynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 59-920
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 075 77 25 372
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bogatynia.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewozowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w ramach dwóch zadań
w roku 2022r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c14e808-598a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00309298/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 10:53
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009202/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez
Gminę Bogatynia
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.bogatynia.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps,
.odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, adres: ul. I.
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, tel. 75 77 25 100, e-mail: umig@bogatynia.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Marcin Kuliś, tel. 75 77 25
395, email: iod@bogatynia.pl
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług przewozowych na
terenie miasta i gminy Bogatynia w ramach dwóch zadań:
Zadanie nr 1: Wykonywanie usług przewozowych na terenie miasta Bogatynia
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Zadanie nr 2: Wykonywanie usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
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 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4
lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.5.2021.PW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 569170,83 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części 1 jest wykonywanie usług przewozowych na terenie miasta
Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
4.2.5.) Wartość części: 376613,43 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokościach
nieprzekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego (tj. 125.537,81zł netto). Warunki na
jakich zostaną udzielone zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania
określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ. Zamówienia
polegające na powtórzeniu podobnego zamówienia o których mowa wyżej zostaną udzielone w
przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną
zapewnione środki finansowe na ten cel.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty środowiskowe
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części 2 jest wykonywanie usług przewozowych na terenie gminy
Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
4.2.5.) Wartość części: 192557,4 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokościach
nieprzekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego (tj. 64.185,80zł netto). Warunki na
jakich zostaną udzielone zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania
określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ. Zamówienia
polegające na powtórzeniu podobnego zamówienia o których mowa wyżej zostaną udzielone w
przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną
zapewnione środki finansowe na ten cel.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty środowiskowe
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w pkt 19 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art. 5 ust 1,
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz.
919 ze zm.) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dokumenty o których mowa wyżej muszą
być ważne przez cały termin wykonania zamówienia – warunek dotyczy części I i II.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy
muszą wykazać, że posiadają dokument potwierdzający (np. polisę), że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 złotych – warunek
dotyczy części I i II.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z
daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia
postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,
Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tych warunków Wykonawcy muszą wykazać, że:
4.1) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują) co najmniej jedną usługę (zakończoną) w ramach
jednej umowy polegającą na regularnym przewozie osobowym w transporcie drogowym o pracy
przewozowej nie mniejszej niż 50.000 wozokilometrów – warunek dla części I.
W przypadku usługi realizowanej warunek zostanie uznany za spełniony przez Zamawiającego
tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże iż w ramach realizowanej umowy
dotyczącej regularnych przewozów osobowych w transporcie drogowym przejechał do upływu
terminu składania ofert minimum 50.000 wozokilometrów - warunek dla części I.
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień
zakończenia realizacji usługi (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż
PLN).
4.2) Dysponują:
a) co najmniej 1 autobusem nie starszym niż z 2000r. o ilości miejsc siedzących minimum 22
oraz miejsc stojących minimum 33, przystosowanym do regularnej publicznej komunikacji
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miejskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016r.
poz. 2022 ze zm.) oraz spełniającym wymagania z pkt 3.7. SWZ. Dysponują dodatkowo
autobusem zastępczym o parametrach opisanych jak wyżej – warunek dotyczy części I.
Uwaga. Jeżeli wykonawca przedstawi w wykazie posiadanych środków transportu autobus, który
jest nie niż z 2018r. i spełniający europejskie standardy emisji spalin EURO 6 (europejskie
normy emisji spalin silników pojazdów samochodowych), zobowiązany jest do wykorzystywania
autobusu jako autobus podstawowy do realizacji przedmiotu zamówienia
w sposób ciągły (tj. w każdym dniu świadczenia usługi).
b) co najmniej 2 autobusami nie starszymi niż z 2000r. o ilości miejsc siedzących minimum 14
(każdy) przystosowanymi do regularnej publicznej komunikacji zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz
spełniającymi wymagania z pkt 3.7. SWZ. Dysponują dodatkowo autobusem zastępczym o
parametrach opisanych jak wyżej – warunek dotyczy części II.
Uwaga. Jeżeli wykonawca przedstawi w wykazie posiadanych środków transportu autobus lub
autobusy, który/e są nie starsze niż z 2018r. i spełniające europejskie standardy emisji spalin
EURO 6 (europejskie normy emisji spalin silników pojazdów samochodowych), zobowiązany jest
do wykorzystywania autobusu/ów jako autobus/y podstawowy/e do realizacji przedmiotu
zamówienia w sposób ciągły (tj. w każdym dniu świadczenia usługi).
4.3) Skierują do realizacji zamówienia:
1) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania autobusem
(kategoria D), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j.
Dz.U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.) – warunek dotyczy części I.
2) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania autobusami
(kategoria D), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j.
Dz.U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.) – warunek dotyczy części II.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 14 ppkt 2 SWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie wraz z załącznikami oraz
innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę w trakcie postępowania,
wg formuły spełnia/nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w
warunki.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ);
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego (załącznik nr 8 do SWZ);
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
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lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, ilości wozokilometrów, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 5 do SWZ) – tylko
dla części I;
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SWZ);
3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
(załącznik nr 7 i 7a do SWZ);
4. Dokument potwierdzający (np. polisa), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 złotych.
5. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa
w art. 5 ust 1, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z
2021r., poz. 919 ze zm.) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dokumenty, o których mowa wyżej muszą
być ważne przez cały termin wykonania zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepoleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres realizacji zadania (załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy Wykonawcy.
5. Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ);
6. Dowód/dokument wniesienia wadium w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, chyba że z treści wadium wynika, że podpis taki nie jest wymagany w
celu jego realizacji.
7. Następujące przedmiotowe środki dowodowe: - nie dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego na każdą część osobno do dnia i
godziny wyznaczonych w SWZ jako termin do składania ofert w wysokościach:
Część I - 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy);
Część II - 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie
zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o którym mowa w punkcie 14 ppkt 2 lit. a) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oprócz oświadczenia o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia składają oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych
Wykonawców (załącznik nr 9 do SWZ).
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian na podstawie art.
455, ust. 1, pkt 1:
1.1. w przypadku zaistnienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
zmianie ulegnie stawka i wartość podatku VAT oraz cena ofertowa brutto i ceny jednostkowe
brutto przy zachowaniu wartości netto i wartości jednostkowych netto. Zmiany o których mowa
wyżej, będą obowiązywały od momentu wejścia w życie zmian dotyczących zmienionej stawki
VAT lub/oraz podatku akcyzowego;
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym
zmiany tras, przebiegu linii lub uruchomienia nowych linii) i wynikających z nich zmian obsad
taborowych i ilości wozokilometrów, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność dokonania
zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań
marketingowych rynku komunikacji lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zamówienia. W przypadku konieczności dokonania zmian, Zamawiający
zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 30 dni przed terminem
wprowadzenia zmian. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy
powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania w budżecie
Gminy Bogatynia.
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W przypadkach nadzwyczajnych, zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a
spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem drogowym, klęską żywiołową itp.,
Wykonawca może zmienić trasę lub rozkład jazdy i zobowiązany jest do wprowadzenia tych
zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w możliwie najkrótszym czasie. Zmiany mogą nastąpić
również na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego.
1.3. Zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów określonych w załącznikach nr 2 do
projektów umów dla części I i II.
1.4. W przypadku przedłużenia się czynności związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej,
co może spowodować zawarcie umowy bądź umów po dniu 1 stycznia 2022r. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmian w stosunku do projektu umowy bądź umów polegających na
dostosowaniu wozokilometrów i ilości dni określonych w zestawieniach stanowiących załączniki
do umów do faktycznych ilości dni i wozokilometrów realizacji przedmiotu umowy oraz zmiany
terminu początkowego obowiązywania umowy bądź umów.
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych na wszystkich liniach.
1.6. Zamawiający dopuszcza zmianę pojazdów wymienionych w wykazie pojazdów.
W przypadku zmiany pojazdu zgłoszonego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany
jest również przedłożyć Zamawiającemu aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie
obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW oraz aktualnych badań technicznych
pojazdu. Wykonawca, w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, do zapewnienia pojazdu o
takich samych lub lepszych parametrach niż przedstawiony
w ofercie. Wykonawca nie może zmienić autobusu w trakcie realizacji umowy na autobus o
gorszych parametrach niż te przedstawione w ofercie na podstawie których dokonano wyboru
oferty z uwzględnieniem kryterium aspekty środowiskowe (Kaś).
1.7 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wymagają
aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej z podpisem
kwalifikowanym pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art.
455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszystkie zmiany do umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 23 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-21 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-19
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak
Część 2 : Tak
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