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Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie zprzepisani
Kodeksu Cywilnego ponizej 130 000 złotych

Dlazadania pn.:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Milówka do szkół

i placówek oświatorYych.

I. oPIs PRZEDMIŻTU ZAMÓWIENa

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Milówka
do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach: Milówką Kamesznica, Żywrcc i
Bielsko _ Biała.
2. Zal<res doĘczący wykonania zadania obejmuje dowóz 16 dzieci niepełnosprawnych (z
możliwością zwiększenia ilości o dwie osoby) do:

a) Specjalnego ośrodka Szkolno.Wychowawczego w Zywcu, ul. Kopernika 77,34.300
zywlec:
1 osoba zan,34 -383 Kamesznica ul. Sosnowa ( ok. 5 km od centrum Milówki ),
l osoba _ zatn.34-383 Kamesznica ul. Górna ( ok.7 km od centrum Milówki )'
1 osoba - zalTl.34-383 Kamesznica ul. Koniakowska ( ok. 6 km od centrum Milówki ),
1 osoba - zatn.34-383 Kamesznica ul. Modrzewiowa ( ok. 4 km od centrum Milówki )'
1 osoba - zann.34-383 Kamesznica ul. Wspólna ( ok. 4 km od centrum Milówki )'
1 osoba - zam.34-383 Kamesznica ul. Czerwińskie ( ok. 5 km od centrum Milówki )'
1 osoba - zatn 34-360 Nieledwia ul. Bąki ( ok. 4 km od centrum Milówki )'
1 osoba - zam.34.360Milówka ul. Grunwa|dzka ( ok 0'2 km od centrum Milówk)
4 osoby - zam.34-360 Milówka ul. Jana Kazimierza (ok. 2 km od centrum Milówki w stronę
Żywca).



b) Centrum Rehabilitacyjno . Edukacyjnego w Zywcu, ul. Wincęntego Witosa 3, 34-300
Żywiec:
l osoba - zam. 34-360 Milówka ul. Turystycruta ( ok. 4 km od centrum Milówki w stronę
Rajczy).

c) Filii Centrum Rehabilitacyjno - Terapeutycznego Sp. z o.o. ul. Legionów 26138,43-300
Bielsko _ Biała:
- 1 osoba - zam.34-360 Milówka ul. Lazurowa ( ok. 1 km od centrum Milówki)

d) Zespołu szkół ogólnokształcących i Technicznych w Milówce ul. Dworcowa 17' 34.360
Milówka:
- 1 osoba - zann. 34.360 Milówka ul. Wesoła ( ok. l km od centrum Milówki) w stronę
Rajcry).

e) Zespofu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy, ul. Parkowa7D,34-383 Kamesznica:
- 1 osoba _ zam.34-383 Kamesmicy ul. Kolonia Fajkówka, ( ok.3,5 km )

i ich odwóz z powrotem do miejsca zamieszkania.

Zamavttający zastrzega sobie mozliwośó zmiany ilości dowożonych dzieci, co będzie
wymagało aneksowania zawartej rrmowy.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wymienione w pkt. 1 zadania: a) ,b), c),
d) i e).

4. Termin realizacji zadania; od I .09 .f021 r. do 30.06.20ff r.

5. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić opiekę i nadńr nad osobami niepełnosprawnymi
w czasie dowozów i odwozów na wyznaczonych trasach oraz w czasie wsiadania
i wysiadania.
- Ptzęwoźmik ma obowi4zek uzyó do przewoal samochodów spełniających w szczególnoŚci
następujące warunki:

a) sprawnych technicznie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
ruchu drogowym. lDz.U z2005 r. Nr 108 poz.908 zpóżm.zm./

b) posiadających ubezpieczone miejsca dla pasażerów,

c) omaczonych, Że przewoŻą osoby niepełnosprawne'

d) spełniających wymogi technicme,

e) ogrzewanych w okresie j e sienno-zimowo-wio sennym.

W czasie dowozu do szkoĘ lub do miejsca zamieszkania w samochodzie mogą przebywać
uczniowie i osoba pełniąca opiekę, którą zapewnia Przewoźnik.

Zamawiający nie dopuszcza moŹliwości zlecania przez Przewoźnika rea|izacji całości lub
części zamówienia podwykonawcom.



6. Zamawiający może uniewaznić postępowanie bez podania prryczyn. Zanawiający
zaznacza, że postępowanie będzie prowadzone w pełnej formie pisemnej.

II. D OKaMENTY,I/WilAGANE oD WYKONAWC ÓW

1. oświadczenie, że Wykonawca:
. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub cąynności, jeżeli ustawy
nakładaj ą obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, atakŻe dysponuje osobami
zdo|nymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wzór
oświadczenia stanowi załączniknr 2 do SWZ;

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

3. Wypełniony wedfug wzoru druk ,,FoRMULARZ oFERTowY,, _ z'ałącznik nr 1 do SWZ
zawierający oświadczenie, że Wykonawcy znanajest Specyfikacja Zamówienia i po zapoznaniu
się z wymaganymi warunkami rea|izacji zamówienia zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4, oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informaryjnych
przewidzianych w art. 1 3 lub art. l 4 RoDo _ załącznik nr 3 do swz.

III. KRYTEMaM łyYBoRU OFERTY.

Zamawiający dopuszcza możliwośó sktadania oferty wariantowej i częściowej na poszczególne
pozycje.
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi):

o cena brutto - 100%

KĄlterium cen!
oferta z najniższą ceną otrzymuje l00 punktów, każda następna oferta będzie prze|iczana

propoĘonalnie w stosunku do oferly zcenąnajniiszą,
Zamałłiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartJzm w SWZ.
2.Uzyska 100 punktów.

IV. zAsADY U1ZEyTNICTWA W PosTĘPoWANIa I WyBoRU ,FERT

1. Składanie ofeń:

ofertę na|eĘ zŁoĘć w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym ZaHadzie Gospodarki
Komunalnej w Milówce, ul. Jana Kazimierza 123,34-360 Milówka w terminie do 27.08.202|
r. do godz. 14.00.

2. Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: Rafał Kąkol - w sprawach proceduralnych tel. 33- 861
53 23 w godzinach 8oo 1400.

3. Wykonawca może zwrócić się' wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów
Specyfikacj i Warunków Zamówienia.

fl^



Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie
pózniej niŻ 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle odpowiedź na zadane
plania oraz umieści ją na stronie internetowej www.gzgk- milówka.pl

4. Miejsce i termin otwarcia ofeń.
otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.202! r. w siedzibie Zamawiającego.

5. Tryb otwarcia ofeń i oceny ofeń.
Otwarcie ofert nie jest jawne.

6. oczlrwiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
Zamawiający poprawi ocrywiste pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
iniem,ńocznie zawiadomi o tym Wykonawcę

7. Dopuszcza|ność zmian ..Specyfikacji warunków zamówienia''.
1). W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
moze zmodyfikować treśó Specyfikacji Warunków Zamowienia. KaŻda wprowadzona przez
Zamawiającego zniana stanie się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zostanie
doręczona wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiqząca.

f). Zamawiający _ w razie potrzeby - przedŁuĘ termin składania ofert w celu umożliwienia
Wykonawcom uwzględnienia w przygotorvanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień
swz.

V. |łYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.

l. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, przeslając
niezwłocznie zawiadomienie o wyniku postępowania, zarnieszczając ogŁoszenie o wyborze oferty
w miejscu ogłoszenia w swojej siedzibie i na stronie internetowej.

2. Zamawiający w informacji o wyniku poĘpowania wskaże firmę (nazwę) i siedzibę Wykonawcy,
którego oferta została wybrana oraz cenę tej oferty.

3. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, którego
oferta zostaławybrana wrazz wskazaniem terminu i miejsca zawarcia umowy.

W. PoaCzENIE o ŚRoDKACH ocHRoI\W PRAWNEJ

1. Wykonawcom, których interes prawny w ich ocenie doznaŁ uszczerbku nie przystugują żadne
środki ochrony prawnej.

2. Zamawiający ma prawo odwołania lub unieważnienia przetargu wedtug swoich potrzeb.

WI. PROJBKT UMOWY

1. Załącznik nr 4 do slwz stanowi pĄekt umowy. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia
projektu umowy nie zakwestionowane pisemnie w ofercie zostaną uznane przez Wykonawcę za
wiqŻące w chwili podpisania umowy.



WII. OCHRONA DA|,{YCH OSOBOTVYCH RODO

Zamawiający informuj ę, że :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w

Milówce z siedzibąprzy u|. Jana Kazimierza I23,34-360 Milówka, e-mail: gzgkmilowka@op.p|,
tel. (33) 86153 23 zvtany dalej Administratorem;

f) moie się Pan/Pani skontaktowaó z inspektorem ochrony danych osobowych vv1maczonym przez
Administratora poprzez e-mail: arkadiuszgaweł@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu
(33) 861 53 23

3) PanilPana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia powyizszego postępowania i
będą udostępniane na stronie internetowej GZGK w Milówce _ www.gzgk-milowka.pl

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Regulamin udzielania przez Urząd
Gminy Milówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy' usfugi i
roboty budowlane, których wartośó nie przekraczawyruŻonej w złotych kwoĘ 130 000 netto.

5) podanie danych jest wymogiem ustawolvym i jest niezbędne do wyłonienia Wykonawcy, w
przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty.

6) posiada Pani/Pan prawo do:
. iądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych orazich sprostowanią
. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy

posiądzie Pani/Pan dowody, Że przetvlarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechow)rwane przez okres 4 lat od zakoirczenia postępowania.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 1l września
f0I9 r, Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U,202L t.poz. ||29).


