
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

„Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w
Suliszewie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRAWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 3

1.5.2.) Miejscowość: Drawno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-220

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957682031

1.5.8.) Numer faksu: 957682505

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@drawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.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:

„Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w
Suliszewie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f1dbbfd-eb76-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125355/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-23 13:15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004102/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie
od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. r.

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 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
bip.drawno.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:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych
odwzorowań 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).

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), zwane dalej „RODO”,
uprzejmie informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie reprezentowany przez
Burmistrza Drawna z siedzibą w Drawnie, ul. Kościelna 3; 
73-220 Drawno.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Drawnie jest Pan Paweł Jackiewicz,
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z którym w sprawach Państwa danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej: pjackiewicz@drawno.pl* lub pod numerem telefonu: +48 95 768 20 31. 
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: „Dowóz dzieci z terenu Gminy
Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 01.09.2021
r. do 24.06.2022 r.”, prowadzonym w trybie podstawowym na odstawie art. 275 pkt 1 uPzp. 
4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129), dalej „uPzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy uPzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. 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.
8. 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. 
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp.
10. Stosowanie do art. 22 RODO Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIOŚ.271.05.2021.MP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: 
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy
Drawno do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 01 września 2021 r.
do 24 czerwca 2022 r.
1.2 Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji
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regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie imiennych biletów
miesięcznych wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu zgodnie z imiennym wykazem
uczniów przekazanym przez dyrektorów placówek oświatowych i biletów miesięcznych dla dzieci
niepełnosprawnych i ich opiekunów dojeżdżających do SOSz-W w Suliszewie.
1.3 Przejazdy będą dokonywane na podstawie biletów miesięcznych łącznie z ważnym
zaświadczeniem o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego bądź
legitymacją szkolną- nie dotyczy dzieci w wieku od 3 do 5 lat (bilet bez ulg ustawowych).
1.4 Zamawiający, najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca, poprzedzającego wykonanie usługi
będzie za pomocą poczty elektronicznej wysyłał Wykonawcy listę dzieci i uczniów, na podstawie
której Wykonawca wystawi fakturę.
1.5 Transport obejmuje dowóz i odbiór dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do
miejsca zamieszkania.
1.6 Liczba dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości gminy Drawno do placówek
oświatowych w Gminie Drawno przedstawia tabela nr 1.
1.7 Liczba dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości gminy Drawno do SOSz-W w
Suliszewie przedstawia tabela nr 2.
1.8 Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji
zamówienia o 10 % w przypadku np. pojawienia się dziecka w miejscowości nie ujętej w
załączniku nr 1, długotrwałej choroby ucznia, rezygnacji ucznia z kształcenia w danej placówce
lub zawieszenia zajęć lekcyjnych.
1.9 W przypadku uczniów dojeżdżających do SOSz-W w Suliszewie istnieje możliwość zmiany
zakupu biletów jednorazowych na miesięczne. 
1.10 Wykonawca podejmuje się przestrzegania czasu przewozu dzieci do szkół nie wcześniej
niż o godz. 6.45 z miejsca zamieszkania dziecka i dowozu ze szkoły do miejsca zamieszkania
dziecka nie później niż o godz. 15.30.
1.11 Wykonawca musi zapewnić opiekę nad dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na 
własny koszt.
1.12 Wykonawca musi zapewnić wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
1.13 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
1.14 Dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania będzie
się odbywać w dniach realizowania przez placówki oświatowe zadań dydaktyczno –
wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem 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 ze zm.).
1.15 Transport będzie się odbywał w dniu nauki szkolnej, w roku szkolnym 2021/2022. 
1.16 Transport uczniów winien odbywać się zgodnie z organizacją zajęć szkolnych i
przedszkolnych. 
1.17 W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zabezpiecza pojazd zastępczy w ciągu
max 40 min. od czasu wystąpienia awarii.
1.18 Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w
cenie ofertowej. 
1.19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) możliwości odpracowania dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o
wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą oraz liczbie dowożonych
uczniów,
b) natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi dowozu, w przypadku
nienależytego wykonania umowy, polegającym między innymi na:
-nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów,
-nieutrzymaniu właściwego stanu technicznego pojazdu,
- nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi oraz
kultury osobistej kierowcy.
1.20 Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 216 r.,
poz. 2022 ze zm.) w tym spełniającymi warunki dla autobusów szkolnych określone w § 22 tego
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rozporządzenia, a ponadto wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed
którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy.
1.21 W przypadku mniejszej liczby dzieci, Zamawiający dopuszcza dowóz dzieci busem lub
mikrobusem.

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: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert stanowią: cena, czas reakcji, odwozy dodatkowe,
wiek autobusów

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: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odwozy dodatkowe

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek autobusów

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki określone art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
- posiada właściwe, co do działalności i zakresu terytorialnego, uprawnienia do wykonywania
krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie
drogowym (t.j Dz. U z 2021r., poz. 919 ze zm.)
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł,
- w przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega
sumowaniu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia, to znaczy: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować
tyloma pełnosprawnymi pojazdami, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi wszystkich
dzieci i opiekunów (załącznik nr 5 do SWZ), tj.:
• trzema (3) autobusami o liczbie miejsc siedzących 50,
• jednym (1) autobusem o liczbie miejsc siedzących 29-39,
b) Wykonawca musi się wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednio
wykwalifikowanym personelem, tzn.:
• kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1, ważnymi badaniami lekarskimi,
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j Dz. U z 2021r., poz. 919
ze zm.) w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ).

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:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 8 do SWZ);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób,
zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie drogowym (t.j Dz. U z 2021r., poz. 919 ze zm.);
b) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego.
c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 – zgodnie z załącznikiem nr 6
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do SWZ;
d) Wykazu potencjału technicznego/ wykazu pojazdów, jakimi dysponuje lub będzie dysponować, które
umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi wszystkich dzieci i opiekunów- zgodnie z załącznikiem nr 5
do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- formularz ofertowy Wykonawcy –Załącznik Nr 1 do SWZ;
- oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 2) SWZ;
- zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. V pkt 3.2 SWZ (jeżeli dotyczy);
- odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 17-19 SWZ (jeżeli dotyczy);
- oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X pkt 14 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

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:
1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł. 
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz. U. z
2020, poz.299).
4) Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 
- w banku: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Drawnie, 
- nr rachunku: 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004,
- z dopiskiem: Wadium - Przewozy dzieci do szkół w roku 2021/2022.” 
4) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku
zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
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8. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą
wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. 
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia,
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

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 ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

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. Zamawiający ustala projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ, który określa
warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 
2. Na podstawie art. 454-455 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w
szczególności aneksów, o których mowa w § 10 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:00
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-29
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie drogowym (t.j Dz. U z 2021r., poz. 919 ze zm.); b) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. c)	Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ; d)	Wykazu potencjału technicznego/ wykazu pojazdów, jakimi dysponuje lub będzie dysponować, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi wszystkich dzieci i opiekunów- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	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:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-29



