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Znak sprawy: DZP.271.10.2022 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
 

 

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI 

z siedzibą ul. Rynek 1 

63-810 Borek Wielkopolski 

 

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. 

  
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli położonych na terenie gminy Borek Wlkp. wraz z 

zapewnieniem opieki podczas dowożenia w dni nauki szkolnej w 2023 roku, dla których -  

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Gmina Borek Wlkp. jest 

organem prowadzącym 

 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 

ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

 

 

 

 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod 

adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp 
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I. Dane Zamawiającego (nazwa, adres Zamawiającego, nr tel., adres poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania), a  

także adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i  

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

Gmina Borek Wlkp., z siedzibą ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.   

NIP: 696-175-03-66; REGON: 411050675 

tel. 65 57 16 120 fax. 65 57 15 893 

strona internetowa: www.borekwlkp.pl 

 

e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl 

 

  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp  

 

       Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości 

przeprowadzenia negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej   

ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne 

(określonej w załączniku do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 

dnia 1 stycznia 2021r.) Specyfikacja Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu 

określana będzie skrótem „SWZ”. 

 

2. Do niniejszego postępowania bezpośrednio stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz 

rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy. We wszelkich uregulowanych jak i 

nieuregulowanych w niniejszej SWZ sprawach stosuje się przepisy tych aktów. 

 

III. Ochrona danych osobowych. Obowiązek informacyjny Zamawiającego. 

 

1.  Stosownie do 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 osobowych)(Dz. 

Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem 

danych osobowych jest Gmina Borek Wielkopolski reprezentowana przez Burmistrza, e-mail: 

http://www.borekwlkp.pl/
mailto:sekretariat@borekwlkp.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp
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sekretariat@borekwlkp.pl tel. (65) 57 16 120. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl  

2.  Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem.  

3.  Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do 

upływu terminu do ich wniesienia.  

4.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a 

także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

5.  Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP. 

6.  Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres 

obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.  Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane  

w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, 

w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.  

9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 

dane osobowe, ma prawo: 

dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym  

Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym  

skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 

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

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  
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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; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

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

w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku  

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przysługuje: 

prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d  

lub e RODO,  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3)       określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a 

to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub 

wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną 

wobec Zamawiającego.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz wskazaniem zakresu i warunków przewidywanych, 
ewentualnych zamówień podobnych. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn. „Dowóz uczniów do szkół i 
przedszkoli położonych na terenie gminy Borek Wlkp. wraz z zapewnieniem opieki 
podczas dowożenia w dni nauki szkolnej w 2023 roku, dla których - zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Gmina Borek Wlkp. jest organem 
prowadzącym.”, który obejmuje świadczenie usług przewozowych środkami transportu 
(autobusy) przystosowanymi do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów 
z miejsca zamieszkania (ustalone miejsce zbiórki) do szkoły i ze szkoły do miejsca 
zamieszkania (ustalone miejsce zbiórki) ucznia i zapewnienie opieki uczniom w czasie 
przejazdu. 

2. Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem zimowych, wiosennych, 
letnich oraz innych przerw w nauce wynikających z kalendarza roku szkolnego 2022/2023 
oraz 2023/2024. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od 
zajęć, dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie dyrektora 
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szkoły. Przewozy odbywać się będą według harmonogramu dowozu uczniów 
stanowiącego załącznik do umowy. 

3. Wykonawca użyje do przewozu pojazdów spełniających w szczególności następujące 
warunki:  sprawny technicznie – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.), posiadający ubezpieczone 
miejsca dla pasażerów (NNW),  oznaczony, że przewozi uczniów, ogrzewany w okresie 
jesienno-zimowym, posiadający wymagane dokumenty do przewozu osób zgodnie z 
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. 2201 ze zm.), 
spełniający wymogi sanitarne i bhp..  Ponadto autobusy muszą spełniać wymagania, 
określone przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8 
5. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:  

CZĘŚĆ Nr: 1  

1) Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zimnowodzie, Przedszkola Samorządowego w Karolewie i Przedszkola 

Samorządowego w Zalesiu. 

Szacowana liczba km dziennie przed zmianą: 132 km  

Szacowana liczba km dziennie po zmianie 207 km 

Punkt rozpoczęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.  

Punkt zakończenia dowożenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8 

3) Wykonawca musi zapewnić pojazd do przewozu na miejscach siedzących min. 55+1. 

CZĘŚĆ Nr: 2  

1) Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zimnowodzie, Przedszkola Samorządowego w Karolewie i Przedszkola 

Samorządowego w Zalesiu. 

Szacowana liczba km dziennie: 173 km. 

Punkt rozpoczęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.  

Punkt zakończenia dowożenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8 

3) Wykonawca musi zapewnić pojazd do przewozu na miejscach siedzących min. 56+1. 
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CZEŚĆ Nr: 3  

1) Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zimnowodzie, Przedszkola Samorządowego w Karolewie i Przedszkola 

Samorządowego w Zalesiu. 

Szacowana liczba km dziennie: 145 km. 

Punkt rozpoczęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.  

Punkt zakończenia dowożenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8 

3) Wykonawca musi zapewnić pojazd do przewozu na miejscach siedzących min. 42+1. 

 

CZEŚĆ Nr: 4  

1) Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zimnowodzie, Przedszkola Samorządowego w Karolewie i Przedszkola 

Samorządowego w Zalesiu. 

Szacowana liczba km dziennie: 127 km. 

Punkt rozpoczęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.  

Punkt zakończenia dowożenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8 

3) Wykonawca musi zapewnić pojazd do przewozu na miejscach siedzących min. 25+1. 

Przewozy odbywać się będą według harmonogramu dowozu uczniów stanowiącego załącznik       

do właściwej umowy. 

 

6. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia – niezależnie od kierowcy, opiekuna, 

zapewniającego opiekę przewożonym dzieciom w każdym środku transportu. Ilość 

opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby w 

każdym wykonywanym kursie był opiekun. Opiekunem winna być osoba dorosła, 

sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby 



7 
 

sprawujące opiekę nad uczniami powinny posiadać odpowiednie przygotowanie do 

wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno - opiekuńczych w stosunku do 

dzieci, tj. świadectwo potwierdzające co najmniej odbycie szkolenia w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia informacji, kto będzie pełnił funkcję opiekunki, wraz z 

oświadczeniem tej osoby o niekaralności. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż 

ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający 

przewiduje zmiany w tym zakresie przed każdym semestrem danego roku szkolnego, 

objętego dowozami. 

8. Zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości 

przejechanych km do 10% nie wpływają na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z 

powodu zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku 

szkolnego, odpracowania dni wolnych, wystąpienia siły wyższej spowodowanej epidemią 

itd. 

11. Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów z punktów zbiorczych w 

miejscu zamieszkania i odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania, a w przypadku 

uczniów niepełnosprawnych dowożenie i odwożenie z i do miejsca zamieszkania. 

12. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu, Przewoźnik podstawi autobus spełniający 

właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 

13. Autobusy zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach autobusowych 

zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów oraz w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 

14. Pojazdy do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać tablice, umieszczone w 

widocznym miejscu z przodu i z tyłu pojazdu, informujące o przewozie uczniów. 

15. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego podejrzenia, iż pojazd jest w złym stanie 

technicznym, Wykonawca wymieni pojazd na zastępczy, spełniający wszystkie warunki 

dla pojazdu zgłoszonego, dokona oględzin pojazdu i koniecznych napraw.  

16. Wykonawca zapewni w okresie jesienno-zimowym przewóz dzieci autobusami z 

ogrzewaniem. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Ponadto, musi 

posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób oraz zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie pojazdu i przewożonych osób na 

czas przewozu z tytułu szkód, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem 

zamówienia.  

18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę wychowawczą w czasie dowozu uczniów 

do szkół.  

19. Kierowcy wykonujący przedmiot zamówienia muszą posiadać stosowne uprawnienia 

określone w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1212 ze zm.) oraz z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
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20. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez  

wykonawcę  lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób 

wykonujących przewóz dzieci – kierowców. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji 

oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały 

określone we wzorze umowy stanowiącymi Załącznik nr 9 do SWZ.  

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

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

22. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

24. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części 

zamówienia. 

25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (art. 92 ust. 1 Pzp). 

26. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa  w art. 214  ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp 

27. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać 

się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 

28. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

29. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

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

31. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

32. Zamawiający wymaga aby w przypadku powierzenia do realizacji części zamówienia   

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie zakres usług, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał ( o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

 
1. Termin realizacji umowy: od 01.01.2023 do 31.12.2023r. 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) 



9 
 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  

i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.  

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że 

posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

4)   zdolności technicznej lub zawodowej: 

    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

a) wykaże się doświadczeniem zawodowym, polegającym na należytym 

wykonaniu (w ciągu ostatnich trzech lat, licząc do terminu składania ofert) co 

najmniej jednej regularnej usługi przewozowej świadczonej dla placówek 

oświatowych przez okres jednego roku szkolnego lub roku kalendarzowego;  

b) wykaże, iż dysponuje autobusami do przewozu dzieci o ilości miejsc siedzących 

wskazanej w opisie poszczególnych części zamówienia, sprawnymi technicznie 

i złoży wykaz autobusów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia 

z podaniem roku produkcji autobusów i aktualnych badań technicznych oraz 

ubezpieczenia. 

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

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

 

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

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

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp 

oraz art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 

8.4.2022) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.) 

2. Na podstawie przepisu art. 108 ust. 1, z niniejszego postępowania wyklucza się 

Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego; 

2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego; 

3) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

4) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

5) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa; 

6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769); 

7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe; 

8) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie,  
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6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Na podstawie przepisu art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 z niniejszego  postępowania wyklucza 

się Wykonawcę: 

1) 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, 

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

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

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

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp,  jeżeli udowodni  

Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności 

nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. Na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 

r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.) z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

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

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

którym mowa w art. 1 pkt 3; 
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2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

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

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

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  

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

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

r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

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

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

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

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 

VIII. Oświadczenia  i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu  braku 
podstaw wykluczenia (Podmiotowe środki dowodowe). 
 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składają odrębnie:  

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca 

celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 

udostępnia swoje zasoby Wykonawcy . 

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:  

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 

potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania,  

2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z 

dokumentów opisanych w pkt 1, 

3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 3 SWZ w przypadku polegania na 

zasobach podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy,  
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4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:  

i. postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

ii.  wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 

iii. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,  

b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 3 SWZ (Zamawiający dopuszcza 

złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);  

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

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

środków dowodowych, o których mowa w ust. 6, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) oświadczenie 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 2021 r. poz. 275), 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 zgodnie 

z  załącznikiem nr 3 do SWZ; 

2)  odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) zezwolenia lub licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

4) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

5) wykaz autobusów zgodnie z załącznikiem nr 6 przewidzianych do realizacji przedmiotu 

zamówienia z podaniem roku produkcji autobusów i aktualnych badań technicznych, 

kopie dowodów rejestracyjnych zadeklarowanych autobusów, które będą służyły do 

wykonywania przedmiotu zamówienia oraz kopie ubezpieczenia pojazdów OC 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem); 

6) wykaz kierowców przewidzianych do realizacji zadania zgodnie z załącznikiem nr 7; 

7) oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z załącznikiem nr 7a; 

8) oświadczenie, o zapewnieniu opieki przewożonych uczniów zgodnie z załącznikiem nr 

7b; 

9) wykaz wykonanych usług, wraz z referencjami zgodnie z załącznikiem nr 8; 
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10) oświadczenie, z którego wynikać będzie brak podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.) - wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 10 do SWZ 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 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. Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2415)  oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2452). 

 

 

 

IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów.  

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

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

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmiot udostępniający 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

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

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

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

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

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. 

VIII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

zgodnie postanowieniami rozdz. VIII SWZ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

SWZ. 

 

X. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

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

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej, a także wskazanie osób  uprawnionych do komunikowania się z 

Wykonawcami oraz informacja o uprawnieniach i obowiązkach dotyczących 

wniosków o wyjaśnienie SWZ 

 

1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie 

ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.: 

1) Portalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp   

2) poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl 

 

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
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4. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 

wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu 

komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Wyjaśnienia  dotyczące  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  udzielane  będą  z  

zachowaniem  zasad określonych w Ustawie (art. 284). 

7. Zmiany  i  wyjaśnienia  treści  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  oraz  inne  

dokumenty  zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia będą udostępniane pod następującym adresem strony 

internetowejhttps://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp 

8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie, 

zamieszczonym na stronie internetowej   w   zakładce   „Regulamin”,   którego   

aktualna   wersja   jest   dostępna pod     linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-YjKnSbiA7ASMW8TuND/view oraz 

uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał  się  i  stosuje  się  do  instrukcji  składania  ofert  /  wniosków  dostępnej  po  

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

 

9. Zamawiający  będzie  przekazywał  wykonawcom  informacje  w  formie  elektronicznej  

za  pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  adresatem  jest  konkretny  Wykonawca, będzie 

przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego 

Wykonawcy. 

10. Zamawiający  informuje,  że  instrukcje  korzystania  z  Platformy  Zakupowej  dotyczące  

w  szczególności logowania,  pobrania  dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie 

treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje  dla  

Wykonawców”  na  stronie  internetowej  pod  adresem 

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

11. Zamawiający w zakresie: pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi 

technicznej  Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt 

12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające pracę na 

Platformie Zakupowej oraz zgodnie z § 11 ust. 2 „Rozporządzenia w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych  dla dokumentów  

elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej”  informacje  na temat 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt
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specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania 

czasu przekazania i odbioru danych: 

1) Niezbędne wymagania sprzętowe: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kbit/s; 

b) zainstalowana  dowolna  przeglądarka  internetowa:  Internet  Explorer,  Chrome  

lub  Firefox  w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, 

akceptująca pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 

10.0; 

c) Platforma  Zakupowa  jest  zoptymalizowana  dla  minimalnej  rozdzielczości  

ekranu  1024x768 pikseli; 

d) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej –kodowanie UTF8,10.9.2.  

2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

a) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do 

dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na 

potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się 

automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar; 

b) za chwilę złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę. 

3) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych 

folderów: 

a) w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy 

maksymalnej wielkości 150 MB, 

b) przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych 

folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB 

13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) Alicja Łopatka – pracownik Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ws. związanych z 

przedmiotem zamówienia tel. 65 57 16 120 wew. 19 

2) Joanna Krajewska – pracownik Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ws. związanych z 

procedurą zamówień publicznych tel. 65 57 16 120 wew. 29 

 
XII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych 

oświadczeń i dokumentów. 

1. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ należy złożyć pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę umocowaną do podpisania. 

2. Oferta musi być sporządzona wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 

do SIW. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, 

powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. 

Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SWZ. 
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4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej 

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna być 
podpisana podpisem elektronicznym, zaś oferta sporządzona w postaci elektronicznej 
powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie 
pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

6. Wykonawca składa Ofertę poprzez: 
1) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ), 
2) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej 

SWZ, podpisanych podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osoby umocowane.  

3) czynności określone w pkt 2 realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj 
dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. 

9. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  
10. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument zawiera 

informacje stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – zawierający 
informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1223) 

11. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  
12. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została 

złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 
13. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 
14. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy 

plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 
15. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a 
następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”. 

16. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
17. Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym na Platformie dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie 
„Dodaj". 

19. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
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odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ust. 6, dokonuje w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) innych dokumentów– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 6, może dokonać również notariusz. 

22. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

 
 

XIII. Sposób obliczenia ceny oferty. 

 

1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę, 

uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 

oraz udzielenie ewentualnych upustów,  

2. Wykonawca powinien najpierw określić cenę netto za 1 km dowozu, następnie doliczyć 

do tej ceny podatek VAT i wskazać cenę 1 km dowozu brutto. Następnie Wykonawca 

przemnoży  ilość planowanych dziennie km dowozu na danej trasie x 185 dni i tak 

otrzymaną ilość km przemnoży x cenę brutto za 1 km dowozu.  Tak wyliczona kwota 

będzie stanowić cenę brutto za dana część zamówienia.   

3. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w 

oznaczonym miejscu formularza ofertowego. 

4. Rozliczenia z wybranymi Wykonawcami będą następować zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena brutto określona w 

formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.  

7. Wykonawca powinien wypełnić wszystkie pozycje w formularzu oferty. 

8. Zamawiający dokonując obliczeń zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po 

przecinku. 

9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 



21 
 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w formularzu oferty, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.  

11. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, 
Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawianej w niej ceny 
netto, podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

12. Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie 
innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do 
Biuletynu Zamówień Publicznych. 
 
  

XIV. Wymagania dotyczące wadium. 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XV. Termin związania ofertą.  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 7 

grudnia 2022 r.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

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

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

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

 

 

XVI. Sposób i termin składania oraz otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp  w zakładce „OFERTY" do dnia 

7.12.2022r. do godz. 9:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.12.2022 r. o godz. 9:10. 

3. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz na na Platformie Zakupowej i zawierać będzie dane określone w 

art. 222 ust.5 ustawy Pzp. 

 

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz  z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu 

oceny ofert. 
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1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny: 

C – Cena – 100%. 

W zakresie przedmiotowego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 

punktów. 

2. Ocena ofert w zakresie kryterium cena zostanie dokonana wg następujących zasad: 

 

 

  Cena najniższa spośród złożonych ofert 

C = -------------------------------------------------------------- x 100,  

  Cena badanej oferty 

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. 
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
zawierających nową cenę. 

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

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

 
 

XVIII. Projektowane postanowienia umowy. 

 

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 9 

do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym 

we Wzorze Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

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

formy pisemnej. 

 

 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty na zasadach i w zakresie określonym przepisem art. 253 ust. 1 

ustawy Pzp.  
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2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

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

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. W przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej, oferty wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o 

zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców.  

4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 

wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

2) cel zawarcia umowy, 

3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi), 

4) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

5) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy, 

6) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu obowiązywania umowy w zakresie niniejszego zamówienia, 

7) oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 255  ustawy Pzp. 

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

przez Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.  

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

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

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt . 

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

5) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

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

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

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

Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

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

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 
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XXII. Wykaz załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) 

3) Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, 

4) Załącznik nr 4 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

5) Załącznik nr 5 -  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia  

6) Załącznik Nr 6 – wykaz autobusów. 

7) Załącznik nr 7 – wykaz kierowców,  

8) Załącznik nr 7a – oświadczenie o zatrudnieniu. 

9) Załącznik nr 7b -  oświadczenie, o zapewnieniu opieki przewożonych uczniów 

10) Załącznik nr 8 – wykaz usług. 

11) Załącznik nr 9 – wzór umowy. 

12) Załącznik nr 10 – Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

                   

 

Zatwierdzam: 

Borek Wlkp. dnia 29.11.2022r.      

 


