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1  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM NAZWA (FIRMA) I ADRES 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice,  

kapitał zakładowy: 43 714 500 zł, 

nr KRS 0000102832 - Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy 

w Gliwicach,  X Wydział Gospodarczy;  

NIP: 631-21-25-476; 

tel.: (032) 3304 600;   

fax: (032) 3304 601  

adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl; 

adres e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl 
 

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 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  

Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-

gliwice.com.pl 

b) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, SP. z o.o. osobą 

właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku Inspektor 

ochrony danych osobowych, e-mail: iod@pkm-gliwice.com.pl 

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 dotyczącego: „Świadczenia usług kierowania 

autobusami komunikacji miejskiej należącymi do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. 

 w Gliwicach”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

f) 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; 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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 osobowych1; 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: 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. 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) 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. 

1 lit. c RODO.  

2  POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy dotyczące 

zamówień sektorowych. 

2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisami 

wykonawczymi do niej, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających 

sektorowych (przekracza wyrażoną  w złotych  równowartość kwoty 428 000 euro). 

2.3 Ilekroć w treści jest mowa o SWZ, rozumie się przez to Specyfikację Warunków Zamówienia.  

2.4 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. 

2.6 Treść złożonych ofert musi być zgodna z warunkami zamówienia pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie 

z art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

2.7 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom. 

2.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2.9 Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 

2.10 Zamawiający nie przewiduje możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

2.11 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

2.12 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

2.13 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2.14 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.15 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

2.16 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
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3  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi kierowania pojazdami autobusowymi w komunikacji miejskiej, 

na ustalonych w zależności od potrzeb Zleceniodawcy liniach komunikacyjnych, na terenie województwa 

śląskiego, w ilości nie większej niż 735 408,00 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy. 

3.2 Do realizacji zamówienia Wykonawca powinien skierować co najmniej 15 kierowców posiadających 

określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy 

Ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego. 

3.3 Przedmiot zamówienia powinien być wykonywany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów 

prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.) oraz Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 

roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze 

umowy. 

4  TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

4.1 Umowa obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 01.06.2021 r. 

5  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

5.1 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który: 

5.1.1 nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 108 

ust. 1 pkt 1-6 oraz 108 ust. 2 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 

393 ust. 4 tj. w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu w przypadku, o którym mowa wart.108 ust.1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o 

którym mowa wart.108 ust.1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana 

za przestępstwo wymienione wart.108 ust.1 pkt 1 lit. h. 

5.1.2 nie podlega wykluczeniu na postawie następujących dodatkowych przesłanek:  

− których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp, tj. który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składnia 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

− o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj. w stosunku, do którego 

otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury). 

5.1.3 spełnia warunki udziału dotyczące: 

5.1.3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje 

warunków w tym zakresie; 

5.1.3.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – 

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie; 
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5.1.3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej przez co Zamawiający rozumie: 

− posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych). 

5.1.3.4 zdolności technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie:  

⎯ należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

co najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu przewozu osób lub usług 

polegających na kierowaniu pojazdami w transporcie drogowym osób o wartości nie 

mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) ramach jednej 

lub kilku umów. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, że usługa została 

wykonana należycie. 

5.1.4 Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa 

w art. 110 ust. 2, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 3 tegoż artykułu. 

5.1.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 

o których mowa w pkt 5 niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy 

wykażą, że łącznie spełniają te warunki. 

5.1.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 

zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 

5.1.7 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5, dokonana zostanie 

zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"  w oparciu o informacje  zawarte w oświadczeniach 

i dokumentach wyszczególnionych w pkt 6 SWZ. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie 

wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 

ww. dokumentów. 

5.1.8 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.3 SWZ 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.1.8.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia; 

5.1.8.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 

5.1.1 oraz 5.1.2 SWZ; 

5.1.9 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy zasobów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 
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6  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

6.1 Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie  

składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanym dalej JEDZ 

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z dn. 06.01.2016 z późn. zm., str. 16). 

Informacje zawarte w JEDZ stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz  spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

6.2 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia: 

a) Części II sekcja A z wyłączeniem: 

− wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej; 

− wiersza dotyczącego informacji o wpisie Wykonawcy do urzędowego wykazu zatwierdzonych 

Wykonawców; 

b) Części II sekcja B; 

c) Części II sekcja C; 

d) Części II sekcja D; 

e) Części III sekcja A; 

f) Części III sekcja B; 

g) Części III sekcja C z wyłączeniem: 

− wiersza dotyczącego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę swoich obowiązków w zakresie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy; 

− wiersza dotyczącego informacji o winie Zamawiającego w zakresie poważnego wykroczenia 

zawodowego; 

− wiersza dotyczącego informacji na temat wcześniejszych umów w sprawie zamówienia publicznego; 

h) Części III sekcja D; 

i)  Części IV sekcja ; 

j)  Części VI. 

6.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o których mowa 

w pkt. 6.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 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. 

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

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 6.1, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. 

6.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, dokumentu o którym mowa w pkt. 6.1 dotyczącego Podwykonawców 

nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 
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6.1 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych 

6.1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie opisanym w  art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 

Pzp; 

6.1.2 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie opisanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

6.1.3 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108  

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 

zakłócenie konkurencji oraz  art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

6.1.4 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 późn. zm.), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej; 

6.1.5 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 

podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

6.1.6 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami  

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

6.1.7 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji; 

6.1.8 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego; 
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6.1.9 wykazu dostaw lub 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 dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,  

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem 

podanym w pkt. 18 SWZ, tj. Wzorem dokumentu „Wykaz usług”; 

6.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.8, Wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający 

sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 6.1.1 – składa informację 

 z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

w zakresie, o którym mowa w pkt. 6.1.1. 

b) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.5, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 6.1.6, lub odpisu albo informacji 

 z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o których mowa w pkt. 6.1.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

− nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

− 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. 

6.4 Dokument, o którym mowa w pkt. 6.3 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

6.5 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

 o których mowa w pkt. 6.3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp, 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.  
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7  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ 

7.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie 

przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej jako „Platforma zakupowa” lub 

„Platforma”) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne 

kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez 

Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice. 

7.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. 

(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 

7.3 Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania 

na Platformę zakupową Zamawiającego, co oznacza, że data i godzina określona na Platformie zakupowej 

jest datą i godziną przyjętą przez Zamawiającego przy określaniu terminu wpływu oferty, wniosków, 

dokumentów i oświadczeń. 

7.4 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, 

wniosku lub informacji. Potwierdzenia należy przesłać również za pośrednictwem Platformy zakupowej.  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że 

korespondencja wysłana za pośrednictwem Platformy zakupowej, została mu doręczona w sposób 

umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią. 

7.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje 

zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania. Zapytania powinny być składane za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w pkt. 7.1. Zamawiający udzieli niezwłocznie 

wyjaśnień na zasadach, o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. 

7.6 Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej. 

7.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie 

Zakupowej. 

7.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na Platformie Zakupowej. 

7.9 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

7.10 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością. 

7.11 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 

− Patryk Kostrzewski - tel. (032) 33 04 634; 

− godziny pracy osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: w dni robocze, 

od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 800 do 1300. 

8  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 

8.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dokument polecenia dokonania przelewu 

nie jest dowodem dokonania wpłaty - potwierdzeniem dokonania wpłaty jest uznanie kwotą wadium 

rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

8.3 Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy 

Pzp.  

8.4 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 
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8.5 Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto BNP Paribas 

Bank Polska S.A. 74 1600 1172 0002 3304 9488 6150, podając na poleceniu przelewu informację: 

„Wadium – Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi  

do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach". 

8.6 Wadium w formach innych niż pieniężna winno być wniesione za pośrednictwem platformy, Zamawiający 

wymaga złożenia oryginału dokumentu w formie elektronicznej. 

8.7 Dokument gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia powinien zawierać nieodwołalne 

zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze, pisemne żądanie 

Zamawiającego, w przypadku zaistnienia przesłanek dla zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 

ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków. 

8.8 Zamawiający zwraca wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1 oraz 2 ustawy Pzp  

z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy Pzp. 

8.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 98 ust. 4  ustawy Pzp. 

8.10 Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 

poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

8.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy 

Pzp. 

9  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 07 lipca 2021 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

wskazanego w pkt. 9.1, 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. 

9.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

10  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

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

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice/ w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  do dnia 08 kwietnia 2021 r. do godziny 09:30. 

10.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

10.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

10.4 Oferta 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. 
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10.5 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. 

10.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

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

11  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

11.1 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

11.2 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. 

11.3 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

11.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

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

11.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

− cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

11.6 Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty” . 

12  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

12.1 Cenę należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. Łączna wartość brutto będzie stanowiła 

podstawę oceny ofert. 

12.2 Cena jednostkowa ustalona Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie 

podlegała zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy 

12.3 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 

lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

12.4 Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich. 

12.5 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, na 

podstawie art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną 

cenę porówna z cenami pozostałych ofert zawierającymi podatek VAT. 
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13  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

13.1 Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

a) cena oferty   – 95 %, 

b) warunki płatności  – 5 %. 

                                          

13.2 Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „cena oferty”: 

Ofercie z najniższą ceną (Cn) zostanie przyznane 95 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane 

punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru: 

C X = 

OOC

Cn
 x 95 punktów 

gdzie:  

Cx  – liczba punktów dla ocenianej oferty 

Cn  – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert  

C OO  – cena ocenianej oferty 

13.3 Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „warunki płatności”: 

Punkty przyznawane będą na podstawie zaproponowanych w ofercie terminów zapłaty, o których mowa  

w § 3 ust. 7 wzoru umowy, i tak: 
 

➢ W1: rozliczenie całości należności za miesiąc w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury – 5 punktów,  

➢ W2: rozliczenie całości należności za miesiąc w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury – 0 punktów. 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje terminu na rozliczenie całości należności lub zaproponuje termin 

inny niż 21 lub 30 dni, to jego oferta zostanie odrzucona.  

 

13.4 Łączna punktacja oferty będzie wyliczona jako suma przyznanych punktów, tj. Cx + W1 albo Cx + W2 

13.5 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z największą ilością punktów spośród ofert 

nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania. 

13.6 Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty, których łączna punktacja jest taka sama, Zamawiający wybiera spośród tych ofert 

ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli nie można dokonać 

wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  
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14  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO;  

14.1 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

14.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 

(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

14.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

14.1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

14.1.4 terminie, określonym w pkt. 14.5, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta. 

14.2 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa 

w pkt. 14.1 na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

14.3 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

14.3.1 nie złożono żadnego żadnej oferty; 

14.3.2 wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

14.3.3 cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

14.3.4 w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust.3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy Pzp, zostały 

złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

14.3.5 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

14.3.6 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.4 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

14.4.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

14.4.2 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

14.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w pkt. 14.3. 
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16  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 449 ustawy Pzp). 

 

17  OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 

UMOWA 

nnaa  śśwwiiaaddcczzeenniiee  uussłłuugg  kkiieerroowwaanniiaa  aauuttoobbuussaammii  kkoommuunniikkaaccjjii  mmiieejjsskkiieejj  nnaalleeżżąąccyymmii  ddoo  

PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  KKoommuunniikkaaccjjii  MMiieejjsskkiieejj,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh  

  

Zawarta w Gliwicach w dniu 31.05.2021 roku i obowiązująca od dnia 01.06.2021 roku 

pomiędzy: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W GLIWICACH 

z siedzibą w: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, 

kapitał zakładowy: 43 714 500 zł, 

NIP 631-21-25-476,  

Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

 

…………………. - …………………., 

…………………. - ………………….., 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Zleceniodawcą”  , 

 

oraz: 

…………………………………….. 

z siedzibą w: ……………………………………….,  

w imieniu i na rzecz którego działają: 

 

………………… – ……………………, 

………………… – ……………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Zleceniobiorcą” 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie usług kierowania pojazdami autobusowymi w komunikacji 

miejskiej, na ustalonych w zależności od potrzeb Zleceniodawcy liniach komunikacyjnych, na terenie 

województwa śląskiego. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 

w ilości nie większej niż 735 408,00 wozokilometrów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 
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3. Przedmiot umowy realizowany będzie według potrzeb Zleceniodawcy, przy czym Zleceniodawca gwarantuje zlecenie 

minimum 95% ilości wozokilometrów wskazanej w ust. 2, pod  warunkiem, że Organizator utrzyma rozkłady jazdy jak 

w dni robocze szkolne obowiązujące na dzień zawarcia umowy. Brak realizacji przedmiotu umowy w wymiarze powyżej 

95% ilości wozokilometrów określonej w ust. 2 z uwagi na brak zapotrzebowania po stronie Zleceniodawcy nie rodzi 

żadnych roszczeń po stronie Zleceniobiorcy, w szczególności do żądania wynagrodzenia za niezrealizowane 

wozokilometry. 

4. Zakres wozokilometrów zrealizowanych przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 

ilości wskazanej w ust. 2. W przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w ilości wskazanej w ust. 2 umowa ulega 

rozwiązaniu. 

5. Przedmiot umowy wykonywany będzie pojazdami Zleceniodawcy. 

6. Przedmiot umowy wykonywany będzie na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz specyfikacji warunków 

zamówienia w ramach postępowania przetargowego w wyniku, którego zawarta została Umowa. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy kierowców w ilości 15 przez cały 

okres trwania umowy. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o kierowcach, rozumie się przez to osoby, z pomocą których 

Zleceniobiorca wykonuje usługi kierowania pojazdami, o których mowa w § 1 ust. 1. Osoby te, nie mogą być 

zatrudnione na stanowisku kierowcy autobusu u Zleceniodawcy. Zakaz ten ma charakter bezwzględny 

i w przypadku jego naruszenia, Zleceniodawca nałoży na Zleceniobiorcę karę w wysokości 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek jego naruszenia. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy: 

a) z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług, 

b) zgodnie z rozkładami jazdy ustalanymi przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach (zwanym dalej 

„Organizatorem”), który przekazywany będzie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, przy czym poszczególne linie 

komunikacyjne, na których przedmiot umowy będzie świadczony określane będą na zasadach określonych w ust. 

3 - 5, 

c) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 roku 

o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 

d) zgodnie z przepisami obowiązującymi w komunikacji miejskiej ustanawianymi przez Organizatora. 

3. Zleceniodawca do 12. dnia każdego miesiąca przekazywać będzie Zleceniobiorcy bieżące zapotrzebowanie na usługi 

stanowiące przedmiot umowy na kolejny miesiąc. Zleceniobiorca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapotrzebowania 

przekazywać będzie Zleceniodawcy wykaz kierowców, którzy świadczyć będą w kolejnym miesiącu usługi 

kierowania, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zleceniodawcę, na podstawie harmonogramu pracy 

kierowców przygotowanego przez Zleceniobiorcę. 

4. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie miesięcznym, o którym mowa w ust. 3 poprzez: 
 

a) zmianę przez Zleceniodawcę wielkości zapotrzebowania lub wyznaczonych do obsługi linii komunikacyjnych 

z zastrzeżeniem § 1 pkt 1, 

b) zmianę przez Zleceniobiorcę kierowców wyznaczonych do obsługi poszczególnych linii. 

5. W przypadku zgłoszenia przez jedną ze stron wniosku o dokonanie zmiany, druga strona zobowiązana jest do jej 

uwzględnienia w przypadku dokonania zgłoszenia najpóźniej na dwa dni robocze (od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed dniem, którego zmiana dotyczy. Termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, nie musi być zachowany dla skuteczności zgłoszonego wniosku w przypadku, gdy zgłoszenie wniosku 

w terminie nie było możliwe z przyczyn od strony niezależnych. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi zasadami porządkowymi i przepisami taryfowymi 

obowiązującymi w komunikacji miejskiej, ustanawianymi przez Organizatora i zobowiązał kierowców do ich 

przestrzegania. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, iż przedmiot umowy wykonany będzie przez kierowców posiadających wymagane prawem 

uprawnienia i kwalifikacje do kierowania pojazdem autobusowym oraz do przewozu pasażerów. 

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym usług kierowania pojazdami w transporcie zbiorowym, w szczególności dotyczących badań okresowych oraz 

psychotechnicznych i rozliczenia czasu pracy kierowcy. W razie naruszenia powyższego obowiązku wszelką 

odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniobiorca. Dokumenty winny być przechowywane przez cały okres trwania 
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umowy w siedzibie Zleceniobiorcy i powinny być udostępnione Zleceniodawcy, w formie określonej przez Zleceniodawcę, na każde 

jego żądanie, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia przedstawienia żądania. 

9. Zleceniobiorca, w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy na 

piśmie danych oraz numeru telefonu osoby odpowiedzialnej po stronie Zleceniobiorcy za bieżącą całodobową łączność 

z dyspozytorem Zleceniodawcy w przypadkach zaistniałych kolizji, wypadków drogowych, awarii oraz innych zdarzeń 

nagłych mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy pisemnego wykazu numerów telefonów do bieżącego 

kontaktu z kierowcami. 

§ 3 

1. Zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy w wysokości stanowiącej 

iloczyn stawki wynagrodzenia za jeden wozokilometr usług, o których mowa w § 1 ust. 1, w wysokości netto ................ zł 

(słownie: ...........................)   i ilości faktycznie wykonanych kilometrów trasowych, w sposób zgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

2. Łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy stanowić będzie iloczyn stawki, o której mowa w ust. 1 oraz łącznej ilości 

wozokilometrów, o  której mowa w § 1 ust. 2.  

3. Wynagrodzenie powiększone zostanie o należny podatek VAT. 

4. Wynagrodzenie rozliczane będzie, na podstawie faktur wystawianych przez Zleceniobiorcę po zakończeniu każdego 

miesiąca, obejmujących wykonanie przedmiotu umowy w danym miesiącu. 

5. Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy fakturę wraz z rozliczeniem usług za dany miesiąc, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 

rozliczenie dotyczy. 

6. Wynagrodzenie należne będzie Zleceniobiorcy wyłącznie za faktycznie wykonane kilometry trasowe, z wyłączeniem 

kilometrów dojazdowych, zjazdowych i awaryjnych. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie ............. dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 4., na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze. Rachunek ten musi znajdować się w prowadzonym elektronicznie 

przez Ministerstwo Finansów  „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” Brak rachunku na ww. Wykazie 

jest podstawą do wstrzymania płatności do momentu ujawnienia rachunku w Wykazie, lub wskazania przez 

Wykonawcę  innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. wykazie. 

8. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz.U.2018 poz. 2191). 

9. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy fakturą a dzienną kartą drogową, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b) lub 

rozliczeniem, o którym mowa ust. 4 niniejszego paragrafu, Zleceniodawca wstrzyma zapłatę wynagrodzenia do czasu 

wyjaśnienia rozbieżności. 

10. O odmowie zapłaty wynagrodzenia Zleceniodawca poinformuje na piśmie Zleceniobiorcę wraz z podaniem przyczyny. 

11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do rozbieżności wskazanych w piśmie, o którym 

mowa w ust. 8 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma. W przypadku nieustosunkowania się przez Zleceniobiorcę 

w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie ustalone przez Zleceniodawcę 

w sposób wiążący dla Zleceniobiorcy. 

12. Łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości 

umowy o której mowa w § 3 ust. 2. W przypadku zrealizowania usług na kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim 

umowa ulega rozwiązaniu. 

13. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020 poz. 935) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić w szczególności, aby kierowcy: 

a) zgłaszali się w siedzibie Zleceniodawcy w celu odbioru i przygotowania autobusu do wyjazdu w czasie 

pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu umowy, 
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b) rzetelnie oraz starannie prowadzili dzienne karty drogowe, stanowiące dokument   rozliczeniowy, zawierający 

informację m.in. o czasie wykonywania usługi i wykonanych kilometrach, 

c) wykonywali przedmiot umowy zachowując wysoką kulturą osobistą względem pasażerów i służb kontrolnych, 

d) wykonywali przedmiot  umowy w czystym i schludnym ubiorze,  na który składa się: 

- gładka koszula wizytowa ( z krótkim lub długim rękawem) w kolorze białym lub jasno niebieskim, 

- sweter granatowy lub czarny, 

- spodnie długie.  

e) wykonywali  prawidłowo obowiązki opisane w zakresie czynności na stanowisku pracy, stanowiącym Załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy, 

f) posiadali włączony i sprawny telefon o ustalonym numerze podanym w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 10 

oraz niezwłocznie informowali dyspozytora Zleceniodawcy o opóźnieniach, awariach pojazdu i utrudnieniach 

w ruchu, 

g) posiadali identyfikator osobisty z numerem służbowym identycznym z numerem legitymacji służbowej kontrolera 

biletów, umieszczony w przeznaczonym do tego celu miejscu w kabinie kierowcy, przekazanym przez 

Zleceniodawcę, 

h) posiadali każdorazowo przy świadczeniu usług stanowiących przedmiot umowy dokument potwierdzający 

kwalifikacje do przewozu osób. 

 

§ 5 

1. Kierowcy zobowiązani są do posiadania i bieżącej sprzedaży, podczas wykonywania przedmiotu umowy biletów 

obowiązujących w sieci Organizatora. 

2. Kierowcy zobowiązani są do nabywania biletów wyłącznie u Zleceniodawcy. Zabrania się nabywania biletów od innych 

osób, w tym od osób zatrudnionych u Zleceniodawcy lub innych osób trzecich. 

 

 

§ 6 

1. Rozpoczęcie oraz zakończenie świadczenia przez kierowcę usług kierowania pojazdami następować będzie w siedzibie 

Zleceniodawcy lub innym miejscu uzasadnionym ze względu na trasę linii komunikacyjnej lub ze względu na inne okoliczności 

związane z wykonywanie usług przewozowych albo prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością. O miejscu rozpoczęcia i 

zakończenia świadczenia usług kierowania Zleceniodawca informować będzie Zleceniobiorcę. Wszelkie koszty dowozu i 

dojazdu do wskazanego przez Zleceniodawcę miejsca ponosi Zleceniobiorca. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, niniejsza umowa może być wykonywana przez Zleceniobiorcę wyłącznie za pomocą kierowców 

ujętych w wykazie kierowców stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca może dokonywać zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 2, za zgodą Zleceniodawcy pod warunkiem, 

iż nowo zgłoszeni kierowcy spełniać będą wszelkie wymagania określone w niniejszej umowie. Zmiana dokonywana jest 

poprzez złożenie przez Zleceniobiorcę pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy. Brak sprzeciwu Zleceniodawcy na dokonanie 

zmiany w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za 

wyrażenie zgody na wskazaną w oświadczeniu zmianę. 

4. W przypadku nienależytego wykonywania przez kierowcę przedmiotu umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do 

żądania odsunięcia go od wykonywania obowiązków w ramach niniejszej umowy. W przypadku dokonania przez 

Zleceniodawcę zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zleceniobiorca ma obowiązek natychmiastowego odsunięcia 

kierowcy od realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. W przypadku niewłaściwego wykonania umowy, stwierdzonego przez służby kontroli Zleceniodawcy lub 

Organizatora, Zleceniobiorca zostanie obciążony karami w wysokości równoważnej karom nakładanym 

w takich przypadkach na Zleceniodawcę przez Organizatora, pod warunkiem wyczerpania trybu 

odwoławczego u Organizatora oraz zapłaty kary przez Zleceniodawcę na jego rzecz. 

2. Za każdy przypadek niestawienia się kierowcy do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z harmonogramem, o którym mowa § 2 ust. 3, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kare umowną w wysokości 

500,00 zł. 
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3. W przypadku braku odpowiedniego umundurowania kierowcy opisanego w § 4 ust. 1 lit. d , Zleceniobiorca 

zapłaci Zleceniodawcy kare umowną w wysokości 100,00 zł, chyba że za to samo naruszenie została nałożona kara 

umowna na podstawie ust. 1 powyżej. 

4. W przypadku nałożenia kar na Zleceniodawcę przez służby kontrolne tj. policję, Inspekcję Transportu Drogowego lub 

inne organy, z przyczyn wynikających z działań lub zaniechania Zleceniobiorcy, lub osób wykonujących przedmiot 

umowy w jego imieniu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia nałożonych kar i obciążeń finansowych 

w pełnej wysokości. 

5. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy kare umowną w wysokości 5% wartości umowy określonej w  § 3 ust. 2. 

6. Suma kar umownych wynikających z przedmiotowej umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitej wartości przedmiotu umowy 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

7. W przypadku uszkodzenia autobusu z winy kierowcy koszt naprawy do kwoty 12 000,00 zł ponosić będzie 

Zleceniobiorca. Koszt naprawy, na żądanie Zleceniobiorcy, może zostać ustalony na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub 

towarzystwa ubezpieczeniowego, przy czym żądanie takie musi zostać zgłoszone w ciągu 48 godzin od wystąpienia 

szkody, w takim przypadku ich ewentualne wynagrodzenie pokrywa Zleceniobiorca. Naprawa wykonana zostanie przez 

Zleceniodawcę osobiście lub z pomocą osób trzecich, a  Zleceniobiorca dokona zapłaty na podstawie faktury wystawionej 

przez Zleceniodawcę, w terminie w niej wskazanej. 

 

 

§ 8 

 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do poinformowania pracowników skierowanych do wykonywania usługi 

o tym, że Zleceniodawca będzie przetwarzał ich dane osobowe zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku 

nr 4 do umowy. 

§ 9 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany, w okresie obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczenia OC od ryzyk związanych 

ze świadczeniem usług określonych w niniejszej umowie. Kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 

200 000,00 zł. 

§ 10 

1. Z  zastrzeżeniem § 1 ust. 4 oraz § 3 ust. 12, niniejsza umowa zawarta jest  na czas określony i będzie obowiązywać przez okres  

12 miesięcy, począwszy od dnia 01.06.2021 r. 
  

§ 11 

1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) nieuzasadnionego zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę przez okres co najmniej 

dwóch dni, pomimo wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu terminu nie krótszego 

niż 2 dni; 

b) sprzedaży biletów innych niż obowiązujących w sieci Organizatora, pomimo wezwania do zaniechania 

naruszeń. 

 

2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez 

prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa § 7 ust. 5 w przypadku: 

a) stwierdzenia przez Zleceniodawcę braku wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji do kierowania pojazdami 

autobusowymi; 

b) stwierdzenia, że przedmiot umowy wykonywany był przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub halucynogennych lub leków, po zażyciu których kierowanie pojazdami mechanicznymi jest 

niewskazane lub zabronione; 

 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uznaje się za leżące po stronie Zleceniobiorcy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy na podstawie ust. 2., powinno zostać złożone w formie 
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pisemnej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

5. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu 

wypowiedzenie ze skutkiem na koniec ostatnie dnia miesiące, w którym złożono oświadczenie 

6. W przypadku wygaśnięcia stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy na jakiejkolwiek podstawie strony 

dokonują rozliczeń wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na zasadach określonych w umowie, z uwzględnieniem 

wykonanych usług do dnia odstąpienia. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145, z późn. 

zm.), Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 58, z późn. zm.) oraz Ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 poz.1990, z późn. zm.). 

2. Wszelkie spory jakie mogą wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zleceniobiorca:                                                                    Zleceniodawca:                                                                              

 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/


NNrr  sspprraawwyy::  PPKKMM//PPNN//DDAA//11//22002211                                SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  WWaarruunnkkóóww  ZZaammóówwiieenniiaa,,  mmaarrzzeecc  22002211  --  str.21 

 

Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach 

 

 

    

PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo  KKoommuunniikkaaccjjii  MMiieejjsskkiieejj,,  SSpp..  zz  oo..  oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh  uull..  CChhoorrzzoowwsskkaa  115500,,  4444--  --110000  GGlliiwwiiccee  

tteell..  ((003322))  3333  0044  660000;;    ffaaxx  ((003322))  3333  0044  660011;;      ee’’mmaaiill::  iinnffoo@@ppkkmm--gglliiwwiiccee..ccoomm..ppll;;      wwwwww..ppkkmm--gglliiwwiiccee..ccoomm..ppll  
NNIIPP  663311--2211--2255--447766                                  kkaappiittaałł  zzaakkłłaaddoowwyy  4433  771144  550000  zzłł  

NNuummeerr  KKRRSS  00000000110022883322  KKrraajjoowweeggoo  RReejjeessttrruu  SSąąddoowweeggoo  RReejjeessttrruu  PPrrzzeeddssiięębbiioorrccóóww  --  SSąądd  RReejjoonnoowwyy  ww  GGlliiwwiiccaacchh,,  

XX  WWyyddzziiaałł  GGoossppooddaarrcczzyy  KKrraajjoowweeggoo  RReejjeessttrruu  SSąąddoowweeggoo 

1 

1 

Załącznik nr 1 do umowy 

z dnia............................... 

 

 

 

Rozliczenie wykonanych usług za miesiąc: 

 
Data Plan Wykonanie Nie zrealizowano Uwagi 
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Załącznik nr 2 do umowy 

z dnia............................... 

 

 

 

Zakres czynności na stanowisku pracy: 
 

1. Wykonywanie zadań przewozowych na przydzielonych liniach oraz na przydzielonym taborze autobusowym, 

zgodnie z wyznaczonym rozkładem jazdy oraz zgodnie z obowiązującymi zapisami umów zawartych 

z organizatorem Zarządem Transportu Metropolitalnego w Katowicach. 

2. Przed przystąpieniem do pracy okazanie dyspozytorowi prawa jazdy. 

3. Pobieranie oraz zwracanie dyspozytorowi karty drogowej oraz innych niezbędnych dokumentów (zezwolenia, 

zaświadczenia), telefonu komórkowego, kluczy. 

4. Przed podjęciem służby zaznajomienie z obowiązującymi poleceniami służbowymi dot. organizacji ruchu na 

przydzielonej linii. 

5. Wykonanie obsługi codziennej autobusu wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego i urządzeń w pojeździe. 

6. Uruchamianie autobusu zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz włączenie i zalogowanie do systemów ŚKUP 

i SDIP. 

7. Dbanie o ład i porządek w powierzonym autobusie. 

8. Przestrzeganie przepisów i zasad porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez 

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach oraz zapewnienie ciągłej sprzedaży w autobusie biletów 

jednorazowych emitowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach zgodnie z aktualnie 

obowiązującą taryfą. 

9. Prowadzenie kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu przednimi drzwiami oraz wykonywanie 

poleceń kontrolerów biletowych. 

10. Wypełnianie karty drogowej w sposób dokładny i rzetelny. 

11. Dopełnianie wszelkich formalności przy przekazywaniu oraz przyjmowaniu pojazdu. 

12. Po zjeździe autobusem na zajezdnię: 

• asystowanie przy tankowaniu, 

• przejechanie autobusem przez stanowisko sprzątania i myjnię automatyczną, 

• uczestniczenie w codziennych badaniach technicznych pojazdu w ramach OC. 

13. Stosowanie się do instrukcji postępowania w przypadku uczestniczenia w kolizji lub wypadku drogowym. 

14. Weryfikacja liczby pasażerów na trasie zgodnie z wyliczeniami sporządzonymi przez Zarząd Transportu 

Metropolitalnego w Katowicach. 

15. Informowanie dyspozytora i/lub przełożonego o osiągniętych wynikach pracy, napotkanych trudnościach 

i problemach oraz podejmowanie działań gwarantujących terminowe i prawidłowe wykonanie zadań przewozowych. 
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Załącznik nr 3 do umowy 

z dnia............................... 

 

 

 
Wykaz kierowców: 

 

Lp. Imię i nazwisko 

 

Rodzaj kwalifikacji oraz data ważności 
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Załącznik nr 4 do umowy 

z dnia............................... 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA 
 

 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150; adres e-mail info@pkm-gliwice.com.pl; KRS 

0000102832, Regon 273604433. 

3. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@pkm-gliwice.com.pl 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do 

zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 5.  

5. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego Pan/Pani reprezentuje/ jest 

pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, 

sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz 

podmiot, który Pan/ Pani reprezentuje/ którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem. 

6. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: 

a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, 

stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko oraz numer telefonu. 

7. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za 

które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy  handlowej z dnia …... na świadczenie usług 

kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach łączącej spółkę oraz 

podmiot, który Pan/Pani reprezentuje/którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie 

oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów 

nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi związane z 

wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 7, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, 

informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, ochroniarskie, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i 

notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa. 

9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o 

której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany 

przepisami prawa. 

10. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

11. Jeżeli Pan/Pani nie chce abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec ich 

przetwarzania. 

12.  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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18  WZÓR DOKUMENTU „WYKAZ USŁUG” 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

usług o których mowa w swz o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł  

 

Uwaga:  Należy dołączyć co najmniej tyle referencji od poprzednich zamawiających aby potwierdzić spełnienie ww. wymagań, w tym, że usługi te zostały wykonane należycie. 

 

Lp. 

 

Odbiorca usługi 
(nazwa, adres) 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

 

 

Data wykonania 

(rozpoczęcie, zakończenie w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert) 

 

 

Wartość netto 
(w złotych) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

     

 

   Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

    

    

    

(data)   (podpis, pieczęć) 
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19  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

19.1 Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

19.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy Pzp. 

19.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

19.4 Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 

albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

19.5 Odwołanie wnosi się: 

19.5.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

19.5.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 19.5.1; 

19.6 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

19.6.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  

19.6.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

19.7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. 

19.8 Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 579- 590 ustawy Pzp. 

 

 

20  INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

20.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

20.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

21  FORMULARZ OFERTOWY 

 

Formularz ofertowy powinien zawierać dokumenty sporządzone zgodnie z zaleceniami opisanymi w poprzednich 

rozdziałach niniejszej specyfikacji oraz wzorcami przedstawionymi w  niniejszym  rozdziale. 

 

Uwaga 1: Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać ”nie dotyczy". 

 

Uwaga 2: Należy wypełniać tylko pola tabel zaznaczone szarym kolorem.  

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
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Uwaga: Należy wypełniać tylko pola tabel zaznaczone szarym kolorem. 
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Wykonawca / Lider konsorcjum1: 

 Nazwa i adres firmy: 

  

  

  

 tel./fax 

  

  FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY    

 

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na „„ŚŚwwiiaaddcczzeenniiee  uussłłuugg  kkiieerroowwaanniiaa  aauuttoobbuussaammii  kkoommuunniikkaaccjjii  mmiieejjsskkiieejj  nnaalleeżżąąccyymmii  ddoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  

KKoommuunniikkaaccjjii  MMiieejjsskkiieejj,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh””  Nr sprawy: PPKKMM//PPNN//DDAA//11//22002211.. 

  

My niżej podpisani: 

  

Działając w imieniu i na rzecz2 

 Zarejestrowana nazwa firmy: 

  

 Zarejestrowany adres firmy/województwo: 

  

 REGON: 

  

 Numer telefonu: 

  

 Numer faxu: 

  

 Numer konta bankowego: 

  

 Adres strony www: 

  

 Adres e-mail: 

  

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem. 

2. Za wykonanie usługi objętej zamówieniem - zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia - 

oferujemy następującą cenę: 

 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 

- PRZETARG NIEOGRANICZONY - 

Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach – Nr sprawy: PKM/PN/DA/1/2021 
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Lp 

 

Wyszczególnienie 

 

Wartość Słownie  

1 Cena netto za 1 wzkm [zł]   

2 
Maksymalna ilość wzkm w okresie 

obowiązywania umowy 735 408,00 
siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta 

osiem 

3 

Cena oferty netto za wykonanie usługi 

objętej zamówieniem [zł] 

(iloczyn wartości z wiersza 1 i 2) 

  

4 
Kwota podatku od towarów i usług 

(VAT)   

5 

Cena oferty brutto za wykonanie 

usługi objętej zamówieniem [zł] 

(suma wartości z wiersza 3 i 4) 

  

 

 

3. Ustalamy termin należnej nam zapłaty za wykonaną usługę na ……..….dni od otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i jej pozytywnej weryfikacji. 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje terminu na rozliczenie całości należności lub zaproponuje termin inny  

niż 21 lub 30 dni, to jego oferta zostanie odrzucona.  

4. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne  

do właściwego przygotowania oferty; 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ; 

c) zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru 

naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 
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5. Wadium w kwocie .................................... zł (słownie zł ......................................................................................) 

zostało wniesione w dniu.......................................... 

w formie…............................................................................................ 

6. Jesteśmy świadomi, iż jeżeli: 

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie, 

wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

7. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie, bez udziału Podwykonawców/część 

zamówienia dotycząca ..............................zostanie wykonana przy udziale Podwykonawców* (*niepotrzebne 

skreślić). 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

 

 

 

 
1 rozporządzenie 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). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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  ZZaałłąącczznniikk::  ””  SSttaannddaarrddoowwyy  ffoorrmmuullaarrzz  jjeeddnnoolliitteeggoo  eeuurrooppeejjsskkiieeggoo  ddookkuummeennttuu  zzaammóówwiieenniiaa””    

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części 
I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej:  Numer ogłoszenia w  Dz.U. :………….. 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 
podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia 
(np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany 
do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić 
wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 150,   44-100 Gliwice 
tel. 032 33 04 600 
www.pkm-gliwice.com.pl 
NIP: 631-21-25-476 
REGON: 273604433 
KRS 0000102832 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej 
należącymi do Przedsiębiorstwa Komunikacji  
Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach - Nr sprawy: 
PKM/PN/DA/1/2021   

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

PKM/PN/DA/1/2021   

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
powinien wypełnić wykonawca. 

 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 
wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów1: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem2? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone3: czy wykonawca jest zakładem pracy 
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”4 lub czy 
będzie realizował zamówienie w ramach programów 
zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani 
pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 
posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

 
1 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
3 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
4 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych 
lub defaworyzowanych. 
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krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i 
podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, 
proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia 
oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną 
w urzędowym wykazie1: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje 
w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności 
od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

 

 

 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami2? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 

 
1 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
2 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących 
wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 
udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje 
dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu 
itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów 
w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych 
poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i 
zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

  

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B 
oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych 
za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca 
będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V1. 

 
1 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda) 

 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 

(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III. 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 
1. udział w organizacji przestępczej1; 

2. korupcja2; 

3. nadużycie finansowe3; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną4 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu5 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi6. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 
ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek 
osoby będącej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej 
w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

 
1 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
2 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 
22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia 
obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
3 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48). 
4 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 
L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
5 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
6 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW 
(Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
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reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, 
wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej 
wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu 
lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w 
wyroku nadal obowiązuje?  

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]1 

Jeżeli tak, proszę podać2: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on 
dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w 
wyroku: 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]3 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia4 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki5: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 
państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 
członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w 
nim bezpośrednio określona, długość 
okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] 
Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 

 
1 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
2 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

3 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
4 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
5 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, 
dokonując płatności należnych podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące 
w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub 
grzywny? 

 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, 
proszę podać 
szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 1 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI2 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 
stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, 
konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy3? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 
sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w krajowych 
przepisach ustawowych i wykonawczych4; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i środków 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 

 
1 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

2 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
3 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
4 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 



 

   FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

ssttrroonnaa          

zz  ooggóóllnneejj  lliicczzbbyy        ssttrroonn  

((ppiieecczzęęćć  WWyykkoonnaawwccyy))     
 

 

ssttrr..  3377  

ŚŚwwiiaaddcczzeenniiee  uussłłuugg  kkiieerroowwaanniiaa  aauuttoobbuussaammii  kkoommuunniikkaaccjjii  mmiieejjsskkiieejj  nnaalleeżżąąccyymmii  ddoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  KKoommuunniikkaaccjjii    

MMiieejjsskkiieejj,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh  --  NNrr  sspprraawwyy::  PPKKMM//PPNN//DDAA//11//22002211      

  

dotyczących kontynuowania działalności 
gospodarczej1. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego2?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów3 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób 
zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o 
udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 
umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji 

[] Tak [] Nie 

 
 1 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to 
w stanie zrealizować zamówienie. 

2 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
3 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia 
kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 
nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]1 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa 

w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi 
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

 
1 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym 
lub handlowym prowadzonym w państwie 
członkowskim siedziby wykonawcy1: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o 
której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący2 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 
określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych 
jest następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący3: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 
wymagany okres, proszę podać datę założenia 
przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 
działalności przez wykonawcę: 

[……] 

 
1 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
2 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
3 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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4) W odniesieniu do wskaźników finansowych1 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) 
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y2 – oraz wartość): 
[……], [……]3 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 

 

 

 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia4 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do 
najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia5 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego rodzaju 
lub wyświadczył następujące główne usługi 
określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

 
1 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
2 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
3 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

4 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad pięciu lat. 
5 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad trzech lat. 
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proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych1: 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb technicznych2, 
w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę 
jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 
następujących pracowników technicznych lub służb 
technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 
oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 
zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować 
następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i 
śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli3 
swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności 
technicznych, a w razie konieczności także dostępnych 
mu środków naukowych i badawczych, jak również 
środków kontroli jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 
mógł stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
na potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

 
1 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
2 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
3 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom1 następującą część (procentową) 
zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i 
którym nie musi towarzyszyć świadectwo 
autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty 
lub agencje kontroli jakości o uznanych 
kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów 
poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zostały określone w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 
inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę 
wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania 
jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę 
wymogów określonych systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego? 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 

 
1 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla 
tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 
wykonawca posiada wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci 
elektronicznej1, proszę wskazać dla każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie2 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]3 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia 
w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim4, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.5, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

 
1 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
2 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
3 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
4 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. 
W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
5 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 
informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie 
zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 
referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 

 

 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, data)  (podpis, pieczęć) 

 

  


