
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli
prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Pleszew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 74 28 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pleszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.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:

Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli
prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-519de081-d8c5-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00099475/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-30 11:46
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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 00000660/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych
przez Miasto i Gminę Pleszew w okresie od 1.09.2021 r. do 31.12.2021 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
https://miniportal.uzp.gov.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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: bkaluzna@pleszew.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:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii 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): Wymagane informacje zostały szczegółowo określone w pkt
21 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymagane informacje zostały szczegółowo określone w
pkt 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

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

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1 – zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do Zespołu Szkół
Publicznych nr 1 w Pleszewie, Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie oraz Zespołu Szkół
Publicznych w Lenartowicach.
Przedmiotem zamówienia publicznego pn. „Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów
dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2021”
jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie dzieci do szkół na terenie Miasta
i Gminy Pleszew oraz ich powrót do domu w ramach prowadzonych przez Wykonawcę
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Przewóz dotyczy roku 2021. Ilość dni nauki wynosi: 77 dni – 4 miesiące.
Prognozowana liczba dowożonych uczniów na okres wrzesień - grudzień 2021: 260
(miesięcznie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy 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 2021-12-31

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: Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo. Maksymalna
ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie
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przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Sposób oceny ofert został szczegółowo określony
w pkt 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu, którym będzie realizowany transport

4.3.6.) Waga: 40

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2 – zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do Zespołu Szkół
Publicznych nr 3 w Pleszewie, Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie oraz Zespołu Szkół
Publicznych w Taczanowie Drugim.
Przedmiotem zamówienia publicznego pn. „Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów
dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2021”
jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie dzieci do szkół na terenie Miasta
i Gminy Pleszew oraz ich powrót do domu w ramach prowadzonych przez Wykonawcę
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Przewóz dotyczy roku 2021. Ilość dni nauki wynosi: 77 dni – 4 miesiące.
Prognozowana liczba dowożonych uczniów na okres wrzesień - grudzień 2021: 313
(miesięcznie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy 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 2021-12-31

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: Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo. Maksymalna
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ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie
przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Sposób oceny ofert został szczegółowo określony
w pkt 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu, którym będzie realizowany transport

4.3.6.) Waga: 40

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

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.).
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W zakresie Zadania nr 1 - Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą
niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);
W zakresie Zadania nr 2 - Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
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zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą
niż 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
W przypadku składnia przez wykonawcę oferty na dwa zadania, Wykonawca musi być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy
złotych).
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Doświadczenie Wykonawcy: 
W zakresie Zadania nr 1 zamówienia - w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia
działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata), w sposób należyty
wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób, o wartości co
najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W zakresie Zadania nr 2 zamówienia - w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia
działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata), w sposób należyty
wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób, o wartości co
najmniej 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku składnia przez Wykonawcę oferty na dwa zadania, Zamawiający uzna spełnianie
warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie
co najmniej dwóch usług polegających na transporcie osób (o wartości jak wyżej wskazano) lub
1 usługi polegającej na transporcie osób, o wartość co najmniej 120 000,00 zł brutto (słownie:
sto dwadzieścia tysięcy złotych).

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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy
PZP, 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: a) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
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) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) 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
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
specyfikacji;
b) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;
c) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik
nr 5 do niniejszej specyfikacji (jeżeli dotyczy);
d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SWZ) – w
przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”;
e) formularz cenowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do SWZ);
f) Oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu/zmianie niezbędnych zezwoleń (wzór dokumentu
stanowi załącznik nr 9 do SWZ);
g) oryginał wadium w postaci elektronicznej (jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub
poręczenia);
h) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
i) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (jeżeli dotyczy).

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:
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości: 
dla Zadania nr 1 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
dla Zadania nr 2 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
Więcej informacji dotyczących wadium w pkt 10 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Więcej informacji znajduje się w pkt 7 i 9 SWZ.

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. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej:
1) wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane w umowie;
2) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie. W każdym takim przypadku
Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy: 
1) w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, jeżeli konieczność zmian
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będzie wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;
2) w związku z wprowadzeniem lub zmianą podwykonawców.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePuap pod adresem:
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia . Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu
Miasta i Gminy w Pleszewie w ePuap. Adres skrytki elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
ePUAP jest następujący: /j08cq8m3td/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-12
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