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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości 
zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej ustawy Pzp na usługę pn. 

 

  
 

„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gmina Wąsosz 

Plac Wolności 17, 56 - 210 Wąsosz 

REGON: 411050617, NIP: 693-19-40-501 

Strona internetowa: www.bip.wasosz.eu  

Numer telefonu - (65) 543 78 50, faks: (65) 543 77 08 

W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust.1 ustawy Pzp wpłynie 30 

min. przed końcem godzin pracy, odpowiedź zostanie udzielona dnia następnego (roboczego).  

Uwaga: Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust.2 ustawy Pzp 

komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do 

informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez 

Zamawiającego umieszczone w treści SWZ.  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) 

oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, 

błędów Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp 

i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o 

zamówieniu. 

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

Pzp. 

3. Rodzaj zamówienia – usługi. 

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

w art. 3 ustawy Pzp.   

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

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

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

Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.   

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 są usługi polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

gminy Wąsosz wraz zapewnieniem opieki, do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie 

gminy Wąsosz wraz z odwozem po zakończonych zajęciach szkolnych do miejsc zamieszkania. 

Przewozy będą świadczone na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci zgodnie z art. 5 ust.1 

ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295) z pierwszeństwem przejazdu dzieci i 

młodzieży z imiennym, szkolnym biletem miesięcznym oraz opiekunów z biletem (cena biletów 

zostanie ustalona w niniejszym postępowaniu). 

Przejazdy będą realizowane środkami komunikacji publicznej realizowanymi w ramach linii 

regularnych – publicznych na trasach określonych w załączniku nr 8 do SWZ, na utworzonych przez 

Wykonawcę liniach. Przewozy będą świadczone w terminie styczeń - grudzień 2023 r., we wszystkie 



  Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu  

 „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z 
zapewnieniem opieki w terminie styczeń – grudzień 2023 r.” 

 

 
 

3 

 

dni nauki szkolnej, tj. w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od 

pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie 

przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, a także innych przerw od zajęć, w 

szczególności przerw od zajęć stacjonarnych spowodowanych pandemią. 

2. Zakres zamówienia: 

1) Linie komunikacji muszą być ułożone przez Wykonawcę i oznaczone w taki sposób, aby 

umożliwiały dzieciom dojazd z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania 

w dni nauki szkolnej. Wykonawca zaplanuje harmonogram przywozu dzieci do placówek 

oświatowych i odwozu, na podstawie informacji zawartych w załączniku do SWZ. Dowozy i odwozy 

będą odbywać się z/do wyznaczonych miejsc przystankowych. Trasa powinna przebiegać możliwie 

najkrótszą drogą. 

2) Wykonawca zapewnia osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w trakcie przejazdów – 1 opiekun na 

każdy pojazd + 3 opiekunów do niepełnosprawnych uczniów. 

a) zakres obowiązków opiekuna przy przewozach dzieci i młodzieży: 

- dba o bezpieczne wejście, przewóz i wyjście do i pojazdu ucznia,  

- zwraca uwagę na właściwe zachowanie się uczniów podczas przejazdu,  

- współpracuje z Dyrektorami placówek oświatowych, 

- w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów sprawuje opiekę nad dowożonymi    

  uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo – do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego i potem     

  w autobusie zastępczym, 

- posiada kontakt telefoniczny z placówkami oświatowymi na wypadek zmian godzin przyjazdu i    

odjazdu wynikających z sytuacji niezależnych np. kolizja, utrudnienia na drodze, przekaże ewentualne 

informacje do szkoły,  

- opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do 

autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili 

opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku swojej miejscowości.  

3) Prognozowana łączna liczba uczniów dojeżdżających co miesiąc do placówek oświatowych wynosi: 

331 osób, na każdy pojazd 1 opiekun + 3 opiekunów do niepełnosprawnych uczniów. 

4) Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów wraz z opiekunami do niżej wskazanych placówek 

oświatowych, a także odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć: 

                   • Zespół Szkół w Wąsoszu 

                      Aleja Niepodległości 10 

                      56-210 Wąsosz  

                   • Szkoła Podstawowa w Płoskach 

    Płoski 4 

    56 - 210 Wąsosz 

 • Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku  z oddziałem w Pobielu: 

   - Czarnoborsko 10 

     56-210 Wąsosz 

   - Pobiel 75 

     56-210 Wąsosz 

• Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu 

   Plac Kościelny 2 

   56-210 Wąsosz 
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• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

   ul. Korczaka 6 

   56-210 Wąsosz 

Szczegółowy wykaz szkół i ilości uczęszczających do nich dzieci stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

5) Usługi świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie 

drogowym (tj.  Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.). 

a) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich zezwoleń wynikających z przepisów prawa, 

niezbędnych do świadczenia usług objętych przedmiotem umowy na co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem ich świadczenia.  

6) Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych dzieci w ramach świadczenia usługi dowozu 

bilety miesięczne.  

7) Imienna lista uczniów, dla których zostaną zakupione bilety (z podziałem na poszczególne placówki 

oświatowe i miejscowości) zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez Zamawiającego do 25 

dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc na który bilety zostaną zakupione, w formie 

pisemnej. Dopuszcza się przekazanie listy za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

8) Przekazywane listy w stosunku do oferty  mogą różnić się ilością dzieci dowożonych, która mogła 

ulec zmianie w stosunku do ilości przedstawionej w ofercie. Ilość dzieci może ulegać w okresach 

miesięcznych zwiększeniu bądź zmniejszeniu ze względu na migrację ludności. W przypadku zmiany 

ilości dzieci dojeżdżających Wykonawca dostosuje trasy i liczbę kursów do potrzeb sprawnego 

dowozu dzieci do placówek na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości 

dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat, a Wykonawca nie 

będzie rościł pretensji ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza 

niż szacowana przez Zamawiającego. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia biletów już zakupionych najpóźniej do 5 dnia 

miesiąca na który zostały zakupione, bez ponoszenia kosztu ich zakupu.   

a) Wykonawca powinien uwzględnić proporcjonalny sposób naliczania opłat za bilety w przypadku 

dojścia lub odejścia dziecka w trakcie miesiąca.  

10) Wykonawca zobowiązany jest przekazać bilety: 

• dla dzieci - dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych najpóźniej na 5 dni przed 

rozpoczęciem każdego miesiąca, 

11) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego stosowania się do godzin dowozu i odwozu ustalonych 

w opracowanym przez siebie rozkładzie jazdy.  Godziny rozpoczęcia  i zakończenia zajęć zawiera 

załącznik do SWZ, który może być aktualizowany w trakcie roku szkolnego. Wykonawca ma 

obowiązek dowieźć dzieci do szkół zgodnie z załącznikiem nr 8. 

a) Aktualizacja wykazu  uczniów, planowanych godzin rozpoczęcia i zakończenia nie wymaga aneksu 

do umowy. 

12) Zamawiający zastrzega, że okres oczekiwania dzieci na odwóz do miejsc zamieszkania 

(wyznaczonych miejsc przystankowych) po zakończonych zajęciach nie będzie dłuższy niż 45 minut. 
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13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w rozkładzie dowozów                              

i odwozów, z powodu zmiany planu lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku 

szkolnego, odpracowania dni wolnych, itp. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu 

wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zgodnie z rozkładem jazdy 

ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na 

określone dni innego niż ustalony rozkład dowozów i odwozów, w szczególności przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, po powiadomieniu Wykonawcy w terminie co najmniej 7 dni przed dniem, w którym 

nastąpi zmiana. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokonuje w porozumieniu z 

Zamawiającym. Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą. 

14) Zmiany w rozkładzie jazdy oraz ilości dzieci/młodzieży szkolnej dla których wystawiane są bilety 

szkolne w danym miesiącu możliwe są na podstawie pisemnego zatwierdzenia przez Dyrektorów 

jednostek oświatowych oraz przekazane do wiadomości dla Zamawiającego (elektronicznie).  

15) Wykonawca winien posiadać odpowiednią ilość sprawnych technicznie pojazdów, odpowiednio 

oznakowanych, z odpowiednią ilością miejsc do przewiezienia dzieci i opiekunów na danej trasie: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dowozu pojazdami sprawnymi technicznie ze 

szczególnym uwzględnieniem instalacji grzewczej w okresie zimowym. 

b) Przy dowożeniu kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić w razie potrzeby 

dodatkowe kursy, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne  warunki w czasie dowozu. 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe 

wykonanie umowy oraz do świadczenia usługi środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu 

drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 

16) Wykonawca zobligowany jest zapewnić wszystkim przewożonym uczniom miejsca siedzące.    

17) W razie uszkodzenia lub awarii pojazdu wykonującego przewóz, Wykonawca zobowiązuje się 

podstawić sprawny technicznie zastępczy pojazd w ciągu minimum 30 minut - maksymalnie 60 minut. 

Skrócenie terminu maksymalnego będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert. 

18) Wykonawca jest obowiązany posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenia OC pojazdów 

uczestniczących w dowozach oraz zobligowany jest ubezpieczyć również przewożone w ramach 

umowy osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisy ubezpieczenia Wykonawca przedkłada 

na wezwanie Zamawiającego. 

19) Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w 

wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością 

Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z wypadków lub 

innych zdarzeń wynikłych w czasie realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy, dlatego 

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności o wartości co najmniej odpowiadającej wartości całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie. Wykonawca gwarantuje 

bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób.  

20) Wykonawca zapozna się ze stanem dróg, na których realizowane będą przewozy.  

21) Zaleca się Wykonawcom bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wykonywania przedmiotu 

zamówienia w celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyka usługi oraz 

uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i 

podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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22) Świadczona usługa będzie wykonywana zgodnie z warunkami przedmiotowej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz umową stanowiącą załącznik do niniejszej SWZ. 

23) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia wraz ze 

wskazaniem czynności, jakie wykonują wraz z oświadczeniem, że w/w osoby są zatrudnione  na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Wykaz ten powinien zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione osoby zatrudnione wykonujące czynności w 

ramach niniejszego zamówienia są zatrudnione w ramach umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia wykazu w imieniu Wykonawcy.  

a) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży 

wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w trakcie realizacji zamówienia, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy o pracę 

osób wykonujących określone czynności w realizacji zamówienia. 

c) w przypadku konieczności zastąpienia w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o zmianie pracownika, w 

ciągu 10 dni od dokonania zmiany.  

24) Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający opisuje obowiązek zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia związane z przewozem osób, tj. kierowców, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 – Kodeks pracy.  

a) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją usługi realizowane były 

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 868 z 

poźn. zm.)  o ile  nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG.  

b) w trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane niżej dowody w celu potwierdzenia 

spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w pkt a czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion, nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,  

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których  dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.  
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• poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń.  

25) Zgodnie z dyspozycją w art.  95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający opisuje obowiązek zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
przy realizacji zamówienia związane z przewozem osób, tj. kierowców, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 – Kodeks pracy. 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie 
przez cały okres trwania umowy. 
 

3. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 

60112000-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego  

60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego 

60130000-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego  

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

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

elektronicznych.  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 w 

związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp.  

 

IV. Podwykonawstwo 

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

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

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.  

 

V. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania zamówienia: styczeń –grudzień 2023 r. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w niniejszej SWZ.  

2. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

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

wynika to z odrębnych przepisów:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają aktualną licencję 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o 

transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 919) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
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wpisany do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich potwierdzenie jest niezbędne do świadczenia 

określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie związane z przewozem 

osób o wartości 250 000,00 zł brutto. 

Podstawy wykluczenia z postępowania  

1. Z postępowania Zamawiający obligatoryjnie wyklucza Wykonawców na zasadach opisanych w art.  

108 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający rozszerza katalog podstaw wykluczenia o przesłanki fakultatywne opisane w art. 109 

ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.  

3. Zgodnie z art. 110 ust. 1 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Wykluczenie Wykonawcy następuje w okresach, opisanych w art. 111 ustawy Pzp, z uwzględnieniem 
okoliczności opisanych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  
4. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na zasadach opisanych  w art. 7 ust. 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.  
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 3. 
 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 

do SWZ oraz pozostałe dokumenty wskazane w rozdziale XI pkt 3 SWZ. (art. 273 ust. 2)  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym wyżej mowa tymczasowo zastępują wymagane 

przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o których mowa niżej. (art. 125 ust. 3 i art. 273 

ust. 2)  

3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 4 i 5 niniejszego rozdziału składa Wykonawca, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie ww. 

Wykonawcę na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Dokumenty i oświadczenia powinny być aktualne na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-18708093
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/rachunkowosc-16796295/art-3
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/rachunkowosc-16796295/art-3
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4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia:  

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i 

dokumentów; 

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

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 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 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 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,  

b) 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, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z zapisami art. 

119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

pkt. 4 ppkt 1) lit. b) 

3) Informacja dla podmiotów zagranicznych wynikająca z zapisów „Rozporządzenia w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych” 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast: odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit. b) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 

nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej  

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. (§ 4 ust. 1 rozporządzenia) 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których wyżej mowa zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)  

 

5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu:  

1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
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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; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ,  

b) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o 

transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 919) lub dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do 

świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; (art. 274 ust. 4)  

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

aktualność. (art. 127 ust. 2)  

8. Informacje dodatkowe: 

 1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane 

zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

VIII. 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. 

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 przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
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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, 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 SWZ.  

 

IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 

3. 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. Ustanowiony pełnomocnik 

pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z 

wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.  

5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej 

jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, 

o którym mowa w niniejszym punkcie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. (art. 117 ust. 4)  

6. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale VIII SWZ, wymagania te muszą być spełnione 

wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone 

w pkt 5 rozdziału IX SWZ.  

7. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia 

i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących 

wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

8. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  
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X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  

Anna Różalska-Sypliwa tel. 65 543 78 50 – sprawy merytoryczne  

Joanna Pawliczak tel. 65 543 78 50 – sprawy proceduralne  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/wasosz.  

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 

formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie komunikację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej -  jpawliczak@wasosz.eu. 

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 

w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 

może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 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 zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, 

formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 

lub ich nowsze wersje, 

c)  zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie  

     wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego”. 

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 

w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują 

się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

         

XI. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego  

1. Informacje ogólne:  

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (sam lub jako partner Konsorcjum) za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. Platforma szyfruje oferty, w taki sposób, aby nie można było 

zapoznać się ich treścią do wyznaczonego terminu otwarcia ofert.  

2) Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  

2. Wymogi formalne:  

1) Oferta złożona przez Wykonawcę musi obejmować całość zamówienia.  

2) Treść złożonej przez Wykonawcę oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w dokumentach zamówienia oraz ustawą Pzp. (art. 218 ust. 2) 

3) Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej 

specyfikacji bądź zawierać wszystkie dane wymienione we wzorze formularza ofertowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych adresowych Wykonawcy 

wynikających z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG).  

4) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w 

niniejszym rozdziale. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki - druki do niniejszej 

specyfikacji stanowią wyłącznie propozycje co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się 

przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte 

w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do 

reprezentacji w obrocie gospodarczym Wykonawcy. 

3. Na ofertę składa się:  

a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,  

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – 

w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców,  

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,  

e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,  

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 9 SWZ - jeżeli 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa oświadczeniem o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,  

g) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które 

usługi wykonują poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ – w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

4. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem 

zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym 

przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub 

podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na 

dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 

formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

6. Oferta powinna być: 

a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się 

miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

https://platformazakupowa.pl/
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10. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

11. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

12. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

13. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w 

SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 

dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

14. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem 

oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

16. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 

Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

17. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

18. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

rozszerzeń: 

a) .zip  

b) .7Z 

19. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 

.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie. 

20. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji 

eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

21. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 

zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

22. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym 

może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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23. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

24. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

25. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 

ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 

ofert/wniosków.  

26. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

27. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

 

XII. Sposób obliczenia ceny oferty  

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

Ofertowego. 

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.  

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; 

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.   
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XIII. Termin związania z ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 05.01.2023 r. 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. 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

platformazakupowa.pl/pn/wasosz w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  do dnia 07.12.2022 r.  do godziny 9:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu 

na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, 

gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie 

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 

się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

                    XV. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 07.12.2022 r.  

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty” . 

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. 

 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

niniejszym rozdziale. 

2) Kryteriami oceny ofert są: 

            a) Cena oferty brutto  - waga 90 % 

            b) Czas podstawienia pojazdu zastępczego  - waga 10 % 

 

3) Zamawiający w oparciu o art. 92 ust. 1 sporządzi streszczenie oceny i porównania ofert 

zawierających punktację przyznana oferentom w każdym kryterium oceny I łączną punktację. 

a)  wartość punktowa dla ceny (C) będzie ustalona poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej do 

ceny badanej I pomnożenie uzyskanego wyniku poprzez znaczenie procentowe kryterium, według 

poniższego wzoru: 

 

                              cena ofertowa najniższa  (z VAT) 

    C  =              ------------------------------------------------     X 90 = ilość punktów  

                                cena badanej oferty (z VAT) 
 

b) Sposób oceny ofert w kryterium podstawienia pojazdu zastępczego: 

   oferty otrzymają punkty liczone w następujący sposób: 

 

  • czas podstawienia pojazdu zastępczego do 30 minut - 10 pkt 

  • czas podstawienia pojazdu zastępczego do  45 minut - 5 pkt 

  • czas podstawienia pojazdu zastępczego do 60 minut – 0 pkt 

                 

Maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego, który może podać Wykonawca - 60 minut 
 

- Wykonawca powinien zaoferować czas podstawienia pojazdu zastępczego w pełnych minutach,  

- Wykonawca, który zaoferuje czas podstawienia pojazdu zastępczego  - 30 minut lub krótszy otrzyma 

maksymalną ilość punktów w tym kryterium, 

- w przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę druku pola określającego czas podstawienia 

pojazdu zastępczego Zamawiający uzna, że Wykonawca podstawi pojazd w maksymalnym 

wymaganym przez Zamawiającego czasie, tj. w okresie 60 minut,  

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w sytuacji, gdy 

Wykonawca w ofercie określi czas podstawienia pojazdu dłuższy niż Zamawiający wymagał tj. dłuższy 

niż 60 minut.  

4) Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą łączną ilość punktów: 

 Łączna ilość punktów jest sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.  

http://platformazakupowa.pl/
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Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką 

samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

5) Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedzi muszą być 

składane z zachowaniem pisemności postępowania.   

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

Zamawiającego 

 

XIX. Informacje o treści zawartej 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 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 do SWZ. 

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

pisemnej. 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

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; 
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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, 

        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. 

 

 

XX. 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-      

210 Wąsosz  

• Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Wąsosz, rodo@wasosz.eu 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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 trwania umowy;  

mailto:rodo@wasosz.eu


  Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu  

 „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z 
zapewnieniem opieki w terminie styczeń – grudzień 2023 r.” 
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• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

• posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

• nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. c RODO.  

 

XXII. Załączniki do SWZ:                                                                                        

1. Formularz oferty – załącznik nr 1  

2. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 w zakresie spełniania warunków - załącznik nr 2 

3. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 w zakresie braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 3 

4. Oświadczenie w zakresie art. 117 ust. 4 – załącznik nr 4  

5. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 – załącznik nr 5 

6. Wykaz usług – załącznik nr 6 

7. Wzór umowy – załącznik nr 7 

8. Wykaz miejscowości, przystanków, ilość uczniów w poszczególnych szkołach - załącznik nr 8 

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 9 


