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I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający: Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, tel. (23)6746215, e-

mail: sekretariat@czerniceborow.pl 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu „miniPortal”, dostępnej na stronie internetowej 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej – sekretariat@czerniceborowe.pl 

3. Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia instrukcji użytkownika 

„miniPortal”, stanowiącej załącznik do niniejszej SWZ.  

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego, musi zarejestrować się na „miniPortal”, zgodnie z załączoną instrukcją. 

5. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej 

przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust.1 i 2 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 

z 2020 r., poz.2452).Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: 

pdf. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu 

do Zamawiającego. 

7.  Identyfikator postępowania: ocds-148610-46052e9c-1233-11ed-8c68-c68bc3dc99bc 

 8. Adres strony internetowej, na której będzie także zamieszczona Specyfikacja Warunków 

Zamówienia, udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, a także Instrukcja użytkownika 

systemu miniPortal: www.bip.czerniceborowe.pl w kategorii „Przetargi”. 

9. Poprzez „miniPortal” Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek 

można także skierować na adres e-mail: sekretariat@czerniceborowe.pl Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W 

przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

Ustawy Prawo zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz aktów wykonawczych 

do niej, o wartości poniżej progów unijnych.  

mailto:sekretariat@czerniceborow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariat@czerniceborowe.pl
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2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy PZP.   

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP  

8. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm) obejmują następujące rodzaje czynności:  

1) kierowanie autobusem . 

9. Sposób  dokumentowania  zatrudnienia  osób,  o  których  mowa  w  pkt.  8:  Zamawiający  wymaga 

przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 8 

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz autobusami uczniów do szkół na terenie gminy Czernice 

Borowe i dzieci do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach podstawowych tj. 

Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych, Szkoły Podstawowej w Węgrze, Szkoły 

Podstawowej w Rostkowie oraz odwozy uczniów po zajęciach szkolnych z w/w szkół w roku 

szkolnym 2022/2023 zgodnie z załącznikiem  nr 2 do SWZ. 

 

1.1. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania 

techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2022 

roku, poz.988 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2022 roku, poz.180 ze zm.). 

1.2. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. Wykonawca 

podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo 

opiekuna. Funkcje opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, nie karana za 

przestępstwa na tle seksualnym, posiadająca aktualne szkolenie dotyczące udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba pełniąca funkcje opiekuna będzie zobowiązana w 

szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu, zapewnienia 

bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu, opieki i zwracania uwagi na zachowania się 
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dzieci podczas jazdy. Zamawiający zabrania łączenia funkcji kierowcy autobusu z funkcją 

opiekuna przewozów szkolnych. 

1.3. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny. 

1.4. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 

1.5. Przewozy odbywają się w dni nauki szkolnej wg uzgodnionego z Zamawiającym przebiegiem 

tras przewozów oraz godzin przejazdu i odjazdu autobusów. W trakcie roku szkolnego trasy 

odwozu i przewozu mogą ulec modyfikacji 

1.6. Szczegółowy plan przewozów będzie dostosowany do planów lekcji w poszczególnych 

szkołach i uzgodniony z wykonawcą przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

1.7. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie rozkładem jazdy ustalonym przez 

Zamawiającego 

1.8. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas 

przewozu i pozostających w związku z przewozem w zakresie OC posiadacza pojazdu oraz 

NNW przewożonych osób. 

1.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. W przypadku 

zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na 

warunkach podanych w ofercie, z możliwością modyfikacji trasy przejazdu..  

1.10. Wszystkie elementy kosztów mają być zawarte w cenie 1 biletu obejmującego dowóz ucznia 

do szkoły oraz odwóz ucznia po zakończonych zajęciach. 

1.11. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia tj. trasy przejazdu autobusów, 

szacunkową liczbę dowożonych dzieci oraz przykładowe godziny dowozów zawarte są w  

Załączniku nr 2 do SWZ. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 kod CPV: 60112000-6 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

IV. Wizja lokalna 

Nie dotyczy. 

V. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
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3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

VI. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 10 miesięcy – od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r  – w dni 

nauki szkolnej. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że; 

a) 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 (. Dz. U z 2022 roku poz. 180, z późn. zm.). 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że; 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia                

250 000,00 PLN. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że; 

a) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: 

 - min 5 autobusów o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących  (zgodnych z opisem 

przedmiotu zamówienia – zał. 2 do SWZ) i stojących zgodnie z §22 ust.1 pkt.5 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. 

U. z 2019 roku, poz. 2560 ze zm.)  

b)     posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie: co najmniej dwie usługi (w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane), o wartości nie mniejszej niż 
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100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) polegającej na dowozie 

uczniów do szkół. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie 

spełniony, jeśli wymagane doświadczenie będzie posiadał co najmniej jeden z konsorcjantów, 

który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanego 

doświadczenia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, 

które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ, oraz oświadczenie 

podmiotu udostępniającego – Załącznik nr 6 do SWZ  

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 PZP; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 PZP, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

2. Jeśli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy, 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający bada czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego za tych 

wykonawców, 
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4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP  

5. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022  o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022r. Poz. 835), zwanej dalej ustawą, z 

postepowania wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt  

IX. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie 
zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

– zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1)  Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył 

https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
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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 7 do SWZ; 

2)  wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu 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, oraz załączenie dowodów określających czy 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 były wykonywane, a w 

przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy – wg wzoru -  załącznik nr 8 do SWZ; 

3) dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania transportu drogowego 

osób; 

4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

5) wykaz wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 9  

do SWZ ;  
6) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

7) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w 

zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. 

Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

8) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument. 

9) W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 8 zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty (inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako dokumenty w postaci papierowej, 
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przekazuje się cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 9 dokonuje w przypadku:1/ podmiotowych środków dowodowych oraz 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania -odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;2/ innych 

dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy -odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

11) W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31  

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

X. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
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przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 

Rozdziale IX SWZ. 

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się                              
o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z 
Wykonawcami, 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

    Wójt Gminy Wojciech Brzeziński – tel. 23 674 62 15, 

    Karolina Śmigielska  - tel.23 674 62 15 wew. 34 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego w SWZ 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, 

oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 

międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
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2. Ofertę, wnioski i oświadczenia , o których mowa w art.125 ust.1  składa się w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej, opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie pdf lub innym formacie określonym treścią 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1320). Do przygotowania oferty 

zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy 

Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza oferty, oferta 

powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 

3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, które stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postepowaniu na 

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe.  
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 3, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są 

już znani. 

7. Sposób złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika stanowiącej 

załącznik nr 11 do SWZ. 

8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  
1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ -oryginał 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, 

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na formularzu stanowiącym zał. Nr 4 do 

SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie 

warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący  

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, 

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz jeżeli dotyczy -pełnomocnictwo 

(w przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy), podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, 
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4)  jeżeli dotyczy -pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy 

wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; 

5) jeżeli dotyczy -oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy 

składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, o którym mowa w pkt 3 

6) jeżeli dotyczy -zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów -podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby; 

7) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). 

8) Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

9) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji6, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako 

tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej 

staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 

ust. 3 PZP.9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument. 

10) W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 8 zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty (inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
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podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako dokumenty w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 9 dokonuje w przypadku:1/ podmiotowych środków dowodowych oraz 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania -odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 2/ innych 

dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy -odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

 

XIV. Sposób obliczania ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ oraz należna stawkę podatku VAT.Wszystkie elementy kosztów 

mają być zawarte w cenie 1 biletu. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W 

przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

XV. Wymagania dotyczące wadium 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni czyli do dnia 09.09.2022r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

3. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą 

następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XVII. Termin oraz sposób składania ofert     

1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „miniPotral” na stronie internetowej 

https://miniportal.uzp.gov.pl, 

3. Termin składania ofert upływa w dniu  10.08.2022 r. do godz. 10:00, 

4. Za datę przekazania oferty oraz innych dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na 

„miniPortal”, 

5. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust.1 pkt 1 PZP, 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składnia ofert może zmienić lub wycofać ofertę zgodnie 

z instrukcją użytkownika systemu „miniPortal” 

7. Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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XVIII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godz. 10:30 .  Otwarcia ofert dokonuje się poprzez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert, 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

3. W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która to awaria 

spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w określonym terminie, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 

stronie internetowej prowadzonego postepowania, 

4. Zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje o: 

        a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności    

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

         b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 

otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 

pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

XIX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60% (60pkt); 

2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego (Cz) – waga kryterium 40% (40pkt). 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego (Cz) – waga 40% 

  najkrótszy czas 

Zamawiający wymaga minimalnego czasu podstawienia autobusu zastępczego 

wynoszącego 60 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Wykonawca, który 

zadeklaruje 60-minutowy czas podstawienia autobusu zastępczego, otrzyma 0 (zero) 

punktów. Za poszczególny czas reakcji i podstawienie autobusu zastępczego zostaną 

przyznane następujące punkty: 

−powyżej 40 minut, nie więcej niż 60 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania-0pkt, 

−do 40 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania -20 pkt,  

−do 20 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania -40 pkt 

 

Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków 

obliczoną wg wzoru :K = C + Cz , gdzie poszczególne symbole oznaczają: K –końcowa liczba punktów, 

C –liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena, Cz –liczba punktów uzyskanych w kryterium: czasu 

podstawienia autobusu zastępczego  

 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej 
zmiany  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 

zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy PZP  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIV. Ochrona danych osobowych 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej 

„Rozporządzenie” informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czernice Borowe w imieniu której 

działa Wójt Gminy. 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: monika.lukasiak.ug@czerniceborowe.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 

11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku 

z przepisami PZP. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 
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7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z PZP.  

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania,  

b) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

10) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 

12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

13) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w 

drodze żądania skierowanego do Administratora. 

14) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

15) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
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16) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

17) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

XXV. Spis załączników 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia  

3. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy 

4. Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, 

wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu 

5. Załącznik nr 5 do SWZ  - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, 

wstępnie potwierdzającego, że wykonawcy wspólnie ubiegający się nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu 

6. Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, 

wstępnie potwierdzającego, że podmiot udostępniający zasoby nie podlega 

wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu 

7. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór oświadczenia o przynależności bądź braku 

przynależności do grupy kapitałowej 

8. Załącznik nr 8 do SWZ – wykaz usług 

9. Załącznik nr 9 do SWZ – wykaz wyposażenia 

10. Załącznik nr 10 do SWZ – wzór zobowiązania 

11. Załącznik nr 11 do SWZ - Instrukcja użytkowania systemu „miniPortal” 

 


