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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń na rok 2022 

 

 

o wartości mniejszej niż progi unijne wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”. 

 



1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia,  

Rynek 2, 63–800 Gostyń 

Tel. 65-575-21-10  

Adres e-mail: um@gostyn.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/533034 

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 2 Ustawy). 

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Rodzaj zamówienia: usługi 

 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa komunikacji miejskiej i podmiejskiej na rok 2022. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bezpłatnej ogólnodostępnej usługi przewozu osób i rzeczy na liniach 

autobusowych ustalonych na terenie gminy Gostyń.  

Zamawiający szacuje ogólny przebieg autobusów na rok 2022, zaangażowanych w wykonanie przewozów 

objętych niniejszym zamówieniem na 94.512,40 km. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji w zależności od jego potrzeb wprowadzając 

zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej. 

Wprowadzenie zmian przez Zamawiającego w ramach prawa opcji może skutkować zwiększeniem maksymalnie 

o 10 % lub zmniejszeniem maksymalnie o 10 %, szacowanych na rok 2022 liczby kilometrów objętych 

zamówieniem podstawowym. 

W niniejszym dokumencie określenie Zamawiający oznacza organizatora transportu zbiorowego, a określenie 

Wykonawca oznacza operatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2021. poz. 1371) 

Tabela 1 (podział wg typu komunikacji): 

Typ komunikacji Symbol linii autobusowej Szacunkowa wielkość 

przebiegów w km: 2022 r. 

Miejska  od 1 do 11,18,19 84.379,80 

Podmiejska od 12 do 17 10.132,60 

Przebiegi ogółem 94.512,40 

 

 

 



Tabela 2 (dni kursowania) 

Typ 

komunikacji 

Symbol linii 

autobusowej 

Dni kursowania w roku: 

2022 

Miejska  linia od 1,2,3,3_1 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) – nie kursuje: 06.01; 18.04; 

03.05; 16.06; 15.08; 01.11; 11.11; 26.12; 

linia 1,2 – nie kursuje 

02.05; 27-30.12; 

linia 3 i 3_1 – kursuje 

02.05; 27-30.12; 

Miejska  linia 4 kursuje: soboty oraz  06.01; 16.06; 01.11; 11.11;  

nie kursuje: 01.01; 12.11; 31.12 

Miejska  linia 5 kursuje: niedziele oraz 06.01; 18.04; 03.05; 05.06; 16.06;  15.08; 01.11;  

nie kursuje 17.04; 01.05; 14.08; 25.12 

Miejska linia od 6 - 7 kursuje: niedziele i święta  

Miejska linia od 8 - 10 kursuje: soboty, niedziele i święta  

Miejska linia od 6 - 10 kursuje 01.01; 06.01; 17-18.04; 01.05; 03.05; 05.06; 16.06; 15.08; 01.11; 

11.11; 25-26.12; 

Miejska linia 11 kursuje: tylko środy; 

Miejska linia 18 kursuje: tylko 1 listopada; 

Miejska linia 19 kurs szkolny - 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)  

nie kursuje ferie zimowe(17.01-28.01), wakacje letnie (01.07-31.08) oraz 

06.01; 18.04; 03.05; 16.06; 01.11; 11.11; od 26-30.12; 

Podmiejska linia od 12 do 13 1 dzień w tygodniu (wtorek) – nie kursuje na tereny wiejskie 03.05; 01.11; 

Podmiejska linia od 14 do 17 1 dzień w tygodniu (piątek) – nie kursuje na tereny wiejskie 11.11; 

 

Tabela 3 (kilometraż symboli linii autobusowych) 

Typ komunikacji Symbol linii autobusowej Kilometraż  

Miejska Linia nr 1 76,2 

Miejska Linia nr 2 133,3 

Miejska Linia nr 3 38,5 

Miejska Linia nr 3.1 28,3 

Miejska Linia nr 4 28,0 

Miejska Linia nr 5 29,0 



Miejska Linia nr 6 9,5 

Miejska Linia nr 7 9,3 

Miejska Linia nr 8 11,5 

Miejska Linia nr 9 19,0 

Miejska Linia nr 10 13,6 

Miejska Linia nr 11 20,7 

Podmiejska Linia nr 12 38,0 

Podmiejska Linia nr 13 34,5 

Podmiejska Linia nr 14  33,8 

Podmiejska Linia nr 15 32,5 

Podmiejska Linia nr 16 28,0 

Podmiejska Linia nr 17 33,3 

Miejska Linia nr 18 11 kursów x 19,2 km = 211,2 

Miejska Linia nr 19 27,2 

 

 arkusze w załączniku nr 1 na rok 2022 do SWZ  (Komunikacja miejska i podmiejska - zestawienie zbiorcze, 

Komunikacja miejska - linia nr 1 - 5, Komunikacja miejska - linia nr 6 - 11,18,19, Komunikacja podmiejska - 

linia nr 12 - 17) stanowią zestawienie zbiorcze niezbędne dla prawidłowego oszacowania wartości 

zamówienia; 

 Warunkiem realizacji zadania w ramach „Usługi przewozowej w zakresie komunikacji miejskiej” jest uzyskanie 

przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych (symbol 

linii autobusowej od 1 do 19) na obszarze gminy Gostyń. Dokument jest wymagany na dzień podpisania 

umowy. Koszty uzyskania zezwoleń nie będą opłacone w ramach zadania. Wykonawca ponosi koszty 

w ciągu roku związane ze zmianą zezwoleń w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem zakresu 

świadczenia usługi. 

 usługa przewozowa na terenie gminy Gostyń będzie realizowana zgodnie 

z załączonym rozkładem jazdy, stanowiącym załączniki: nr 8 oraz nr 9 do SWZ; Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wprowadzenia do czasu podpisania umowy niewielkich zmian minutowych w rozkładach 

jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej; 

 arkusze w załączniku nr 10 do SWZ zawierają zestawienie wszystkich linii autobusowych (od 1 do 19) z 

wykazem przystanków, godzin odjazdu, odległości pomiędzy przystankami oraz całkowitą długością dla linii 

autobusowych; 

 załącznik nr 11 do SWZ zawiera graficzne zestawienie wszystkich linii autobusowych (od 1 do 19); 

 Wykonawca zapewnia we własnym zakresie podstawienie autobusu do przystanku początkowego i jego 

powrót po zakończeniu zadania. Koszty te nie będą opłacone w ramach zadania prócz tych, które 

Zamawiający uwzględnił w danych liniach.   



 Wykonawca zapewni wyposażenie pojazdu w przednią widoczną tablicę elektroniczną zawierającą informację 

o symbolu linii autobusowej. Wyświetlana informacja o symbolu linii autobusowej musi być aktualna dla 

realizowanej linii autobusowej w danym czasie w komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie gminy Gostyń. 

 Zamawiający wymaga ponadto: oznakowania autobusów napisem ,,Komunikacja miejska w Gostyniu” wraz 

z logo Gostynia (według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego). 

 Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość wprowadzenia  zmian w liniach 

komunikacji miejskiej i podmiejskiej (np.: zmiana: przebiegu linii autobusowej, nr linii, rezygnacji z linii, 

dołożenia linii, wydłużenia lub skrócenia linii, dołożenie dodatkowych autobusów na istniejącej lub nowej linii 

autobusowej w związku ograniczeniami nałożonymi przez inne organy dot. ilości miejsc), jak również zmiany 

zakresu świadczenia usługi w sytuacji, kiedy świadczenie stanie się niemożliwe do realizacji, w szczególności 

w przypadku siły wyższej, wystąpienia na terenie RP epidemii, strajku, zakazu prowadzenia transportu 

publicznego, do chwili ustania przyczyny takiej zmiany. 

 

Rozliczenie za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie 

zrealizowanych kursów, zgodnie z rozkładem jazdy, po potwierdzonym przez Zamawiającego należytym 

wykonaniu usług wraz z wyszczególnieniem codziennej ilości wykonanych przebiegów w kilometrach 

za zrealizowany miesiąc. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą przewoziły 

środkami komunikacji miejskiej pasażerów na terenie miasta i gminy Gostyń.  

Zamawiający wraz z rozpoczęciem świadczenia przedmiotowej usługi dostarczy Wykonawcy urządzenia 

monitorowania wraz z telefonem i aplikacją  „Kiedy przyjedzie” w celu zainstalowania ich w autobusie komunikacji 

miejskiej i podmiejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do uruchamiania każdorazowo aplikacji w celu rejestracji 

przejazdu trasy. 

 

3.3. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  

 

3.5. Wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań.  

 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

3.8. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 

 

 



3.9. Przedmiotowe środki dowodowe  

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

 

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7 i 8 USTAWY 

 

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

 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

6.1.1. Wykonawca posiada zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.2 Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 

ze zm.)  

 

6.1.3. Wykonawca posiada doświadczenie. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenie, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie regularne 

usługi przewozowe osób świadczonych przez okres minimum 9 miesięcy na kwotę min. 200 000,00 zł brutto każda; 

Wyżej wskazany okres 3 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 

 

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania co najmniej 3 (trzema) autobusami o minimalnej ilości miejsc: 

• łącznie: 70 miejsc, w tym 35 siedzących – 2 autobusy, 

• łącznie: 70 miejsc, w tym 35 siedzących – 1 autobus na wypadek awarii - przeznaczony do transportu 

w komunikacji osób na terenie gminy Gostyń. 

• Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 (trzema) autobusami z nadwoziem niskopodłogowym, 

wyposażone w system klimatyzacji oraz w co najmniej jeden dozownik bezdotykowy, automatyczny na płyn 

dezynfekujący ręce .  

Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 (trzema) autobusami z nadwoziem niskopodłogowym, 

z systemem klimatyzacji oraz wyposażone w co najmniej jeden dozownik bezdotykowy, automatyczny na płyn 

dezynfekujący ręce .  

Autobusy nie mogą być starsze niż 2011 rok produkcji, muszą posiadać normę dopuszczalnych emisji spalin 

co najmniej Euro 4.  

 

6.1.5. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spaliny


6.1.6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych 00/100); 

 

6.1.7.  Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków 

udziału w postępowaniu.  

 

6.1.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 

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. 

 

 

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

7.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu: 

 

a) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – według 

wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. 

b) Zezwolenie lub licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z 

ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

c) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, 

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty. 

d) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy  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 (składane do oferty o ile dotyczy). 

f) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie (składane do oferty o ile dotyczy). 

 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA  

 

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6  Ustawy.  



Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę na podstawie art.  109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 

Ustawy. 

 

8.2. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia, wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) odpis lub informację 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; 

 

8.3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy, przedstawił podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej w pkt. 8.2. ppkt. a dotyczące tych 

podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

8.4. 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, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentu urzędowego, o który mowa w pkt. 8.2. ppkt. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) 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 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

 

9.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile dotyczy) oraz 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).  

 

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

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, 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. 

 

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 Ustawy, 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. 

 

9.4. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy dotyczącego 

podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby. 

 



9.5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania  ofert,  tymczasowo 

zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

 

9.6. 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.  

 

 

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

10.1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Marta Szymańska, tel. 65 575 21 26; 

2) w zakresie merytorycznym: 

Bogusław Pakuła tel. 65 575 21 37 

 

10.2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych w Ustawie (art. 284). 

 

10.3. Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane pod następującym 

adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/533034 

 

10.4. W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 

Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

10.5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie, zamieszczonym na stronie 

internetowej w zakładce „Regulamin”, którego aktualna wersja jest dostępna pod linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-YjKnSbiA7ASMW8TuND/view  oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał się i stosuje się do instrukcji składania ofert / wniosków dostępnej po linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

 

10.6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej. 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 platformy do konkretnego wykonawcy. 

 

10.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności 

logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje   

 

10.8. Zamawiający w zakresie: pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy 

Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt  

 

https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-YjKnSbiA7ASMW8TuND/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt


10.9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej oraz 

zgodnie z § 11 ust. 2 „Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej” informacje na temat 

specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru 

danych:  

10.9.1. niezbędne wymagania sprzętowe: 

10.9.1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kbit/s, 

10.9.1.2. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome lub Firefox w 

najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. W 

przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 

10.9.1.3. Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 

pikseli,  

10.9.1.4. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie 

UTF8, 

10.9.2. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:  

10.9.2.1. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany 

na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar, 

10.9.2.2. za chwilę złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę. 

10.9.3. Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: 

10.9.3.1. w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 

150 MB, 

10.9.3.2. przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy 

maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. 

 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

11.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8.000,00 zł. (słownie: 

osiem tysięcy 00/100 złotych).  

 

11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

 

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).  

 

11.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 

nr rachunku 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 z dopiskiem „Wadium – nr GK.271.17.2021”.  

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.  

 

11.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia 

w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 

określone w ustawie Pzp.  

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;  

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;  



4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 

zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;  

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Gostyń;  

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 

gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 

wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum);  

 

11.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o 

którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.  

 

11.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp. 

 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 22 grudnia 2021 roku. 

 

12.2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

 

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

określonego w pkt. 12.1., 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. 

 

12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12.5.  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. 

 

12.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa 

wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I SKŁADANIA OFERT  

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie. Ofertę składa 

się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym.  

 

13.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w 



postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia 

dokonuje mocodawca lub notariusz. 

 

13.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być zgodna z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.  

 

13.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SWZ. 

 

13.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych określonych w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

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

wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności:  .txt, .rtf, 

.pdf, .doc, .docx, .odt  

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

13.6. Wraz z ofertą wykonawca przekazuje: 

a) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

b) Pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw. 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem  

zaufanym  lub  podpisem  osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz. 

c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy  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 (o ile dotyczy). Zobowiązanie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku 

gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.  

d) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy). Oświadczenie przekazuje 

się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.  

 

13.7. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod 

warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma powiadomienie o wycofaniu oferty. 



Powiadomienie to musi być opisane słowem, „WYCOFANIE” (np. poprzez nazwanie pliku zawierającego 

powiadomienie w/w słowami). 

 

13.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 Ustawy. 

 

13.9. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 222 ust. 5. Ustawy.  

 

13.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać 

złożone w osobnym pliku. Zalecamy także, aby wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować je do 

jednego pliku archiwum (ZIP). 

 

14. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

14.1. Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2021 roku, do godz. 9:00  pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za 

pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/transakcja/533034. Oferty złożone po terminie składania 

ofert zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.  

 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2021 roku, o godz. 9:15. Otwarcie ofert nie jest jawne.  

 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 

15.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

15.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SWZ, podając: cenę netto, cenę brutto. 

 

15.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

15.4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

15.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

 

 

16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY 

OFERT  

 

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Średni wiek autobusów 40% 

 

 



 

 

 

 

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 

[(Cmin/Cof) * 60 pkt] gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

- Cof -  cena podana w ofercie badanej 

2 

[(ŚWAmin/ŚWAof) * 40 pkt] gdzie: 

- ŚWAmin - najniższa średnia wieku autobusów spośród wszystkich ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

- ŚWAof -  średnia wieku autobusów podana w ofercie badanej 

 

Wymagane przez Zamawiającego, autobusy nie mogą być starsze niż 2011 rok produkcji  

i muszą posiadać normę dopuszczalnych emisji spalin co najmniej Euro 4.  

Średni wiek autobusów obliczony zostanie według następujących zasad: 

suma wieku autobusów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia podzielona zostanie 

przez liczbę pojazdów. Zamawiający wymaga 3 (trzech) autobusów. Otrzymany wynik będzie 

zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Obliczony wiek pojazdu nastąpi od roku wskazanego 

w formularzu ofertowym dla danego pojazdu, np.: jeśli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 

przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia widnieje rok 2011, to wiek pojazdu wynosi 

11 lat, gdyż: 2011 – 11 lat, 2012 – 10 lat, …, 2020 – 2 lata, 2021 – 1 rok,; 

ŚWA – zostanie obliczony na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym; 

oferta w kryterium „Średni wiek autobusów” z najniższym średnim wiekiem autobusów otrzyma 40 

pkt.; 

pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg powyższego wzoru;  

wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę). 

 

16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 

 

16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień 

treści złożonych przez niego ofert. 

 

16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

17.PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI  

 

17.1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 p.z.p. 

 

17.2. W   przypadku podjęcia  decyzji  o  prowadzeniu  negocjacji  w  pierwszym  kroku zamawiający poinformuje 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej 

punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spaliny


17.3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz 

kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

 

17.4. Prowadzone  negocjacje  mają  poufny  charakter. Żadna  ze  stron  nie  może,  bez  zgody drugiej  strony,  

ujawniać  informacji  technicznych  i  handlowych  związanych    z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu 

do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

 

17.5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone, zamawiający 

informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

 

17.6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 

1) nazwę oraz adres zamawiającego,  numer  telefonu,  adres  poczty  elektronicznej  oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania; 

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych, język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz 

termin otwarcia tych ofert. 

 

17.7. Wykonawca  może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 

podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu 

do negocjacji.  

 

17.8. Oferta  dodatkowa  nie  może  być  mniej  korzystna  w  żadnym  z kryteriów  oceny  ofert wskazanych 

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

 

17.9. Oferta  przestaje  wiązać  wykonawcę  w  zakresie,  w  jakim  złoży  on  ofertę  dodatkową zawierającą  

korzystniejsze  propozycje  w  ramach  każdego  z  kryteriów  oceny  ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

 

17.10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych 

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

 

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

 

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

18.3.  Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 18.2 ppkt. a na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

18.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 



Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

18.5. 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. 

 

 

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

19.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,0 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego 

wynikającego z umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że Ustawa stanowi inaczej.  

 

19.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 

19.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012  

 

19.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w pkt. 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

 

19.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

19.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 

Ustawy. 

 

 

20. PODWYKONAWCY  

 

20.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

20.2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

 

 

21. UMOWA 

 

21.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ. 

 

 

 

 



 

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.  

 

 

23. INNE 

 

23.1 Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. 

 

23.2 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:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz 

Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń:; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gostyń jest Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski 

w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń, e-mail: iod@um.gostyn.pl, tel. +48 65 5752113 

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji 

miejskiej na terenie gminy Gostyń na rok 2022, prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 

Ustawy). 

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

dokumentacja postępowania. 

e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem wynikającym z przepisów prawa. 

f) Posiada Pani/Pan: 

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

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

3. 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 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego).Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

g) Nie przysługuje Pani/Panu: 

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



2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

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

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

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

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Arkusze - komunikacja miejska i podmiejska - zestawienie zbiorcze rok 2022 - 4x, 

2. Formularz ofertowy. 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia. 

4. Wykaz usług. 

5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 

6. Wzór umowy. 

7. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 

8. Rozkład jazdy – komunikacja miejska,  

9a.  Lokalizacja przystanków miejskich, 

9. Rozkład jazdy – komunikacja podmiejska,  

10a.  Lokalizacja przystanków wiejskich, 

10. Arkusze - zestawienie wszystkich linii autobusowych - 20x, 

11. Graficzne zestawienie wszystkich linii autobusowych. 


