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Nowiny, dnia 30.11.2022 r. 

 

S p e c y f i k a c j a  

W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a 

(SWZ) 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Zamawiający: 

Gmina Nowiny 

ul. Białe Zagłębie 25 

26-052 Nowiny 

województwo świętokrzyskie 

Numer telefonu: 041 347 50 10  fax: 041 347 50 11 

Adres e-mail: nowiny@nowiny.com.pl  

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: 
/kq1020hqrt/skrytka 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 

internetowej:  

https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2022 r., poz. 1710) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]. 

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3) Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania, podmiotowych środków dowodowych jeżeli są wymagane.  
 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

,,Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna 

Zawada - Kowala” 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny, polegających na wykonywaniu 
autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej:  
Zawada – Kowala przez Nowiny o długości 31,90 km (w obu kierunkach) z przejazdami realizowanymi 
w dni robocze, soboty, niedziele i święta; przewidywany przebieg w okresie realizacji umowy: około 
94.233,84 wozokilometrów. Przejazd dla pasażerów jest bezpłatny, na podstawie wydawanych kart 
przejazdu. Karty przejazdu przygotowuje Wykonawca publicznego transportu zbiorowego na podstawie 
wzoru otrzymanego od Zamawiającego. Środki transportu do obsługi linii komunikacyjnej muszą 
spełniać wymagania techniczno – eksploatacyjne, zgodnie załącznikiem nr 7 do SWZ. Do obsługi linii 
komunikacyjnej, Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć będące w jego posiadaniu na dzień 
podpisania umowy środki transportu wykazane zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;  
2. Usługa realizowana będzie zgodnie z wykazem trasy oraz rozkładem jazdy opracowanym przez 
Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Rozkład jazdy może być zmieniony w każdej chwili 
podczas realizacji usługi, po akceptacji i opracowaniu zmiany przez Zamawiającego. Dopuszcza się także 
korekty rozkładu jazdy na wniosek Wykonawcy, po akceptacji i opracowaniu zmiany przez 
Zamawiającego.  

https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny
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3. Usługi świadczone będą taborem ustalonym w porozumieniu z Wykonawcą, zgodnie z trasą 
przebiegu linii komunikacyjnej stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec 
przewożonych osób oraz osób trzecich. 
5. Zamawiający wymaga zapewnienia w środkach transportu (tj. autobusach przeznaczonych do 
realizacji przedmiotu zamówienia) rozwiązań technicznych służących zapewnieniu ich dostępności dla 
osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 
6. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

60100000-9  -  usługi w zakresie transportu drogowego. 
7. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis 
przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne 
procesy, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia, a w wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Dopuszcza się więc 
zaproponowanie w ofercie  odpowiedników  równoważnych o  właściwościach  nie  gorszych  
i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego.  
W przypadku wystąpienia w opisie przedmiot zamówienia odniesień do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 
towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego). 
Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu poprzez wskazanie parametrów 
równoważnych oferowanego produktu w ofercie 

8. Informacja o możliwości zastosowania aukcji elektronicznej i zawarciu umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej. 
9. Oferty wariantowe oraz częściowe: 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza 
składania ofert częściowych o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Zamawiający nie 
może udzielić niniejszego zamówienia w częściach, z których każda stanowiłaby odrębny 
przedmiot zamówienia, ponieważ w tej postaci zamówienie jest niepodzielne na części ze 
względów organizacyjnych i tworzy nierozerwalną całość. Podział zamówienia 
groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami 
wykonania zamówienia. Ponadto potrzeba skoordynowania działań różnych 
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić 
właściwemu wykonaniu zamówienia. 

10. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, obejmujące wszystkie czynności w zakresie 
kierowania wskazanymi w ofercie pojazdami. 

2) Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia w zakresie 
określonym w pkt. 1) będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 
Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy dotyczy również realizacji zamówienia przy 
pomocy Podwykonawców. 

3) Przed zawarciem Umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników do  
realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia osób na umowę o pracę, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i podwykonawców 
wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na 
tej liście są zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał 
danych osobowych zawartych w okazanych umowach o pracę.)  Nie przedłożenie listy osób 
mających wykonywać Przedmiot zamówienia, upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego 
przedstawiciela do niedopuszczenia tych osób do pracy; 

4) W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Operatora zapisy pkt. 3 powyżej stosuje 
się odpowiednio; 

5) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Organizatorowi umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygadniające 



Nr referencyjny: INO.271.115.2022                                                                  

3 
 

zatrudnienie osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. 
Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w 
zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia; 

6) Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac. 

 
11. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,  
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
12. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp. 
 

13. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, 
jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu tych dokumentów.  
 

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej ani sprawdzenia przez Wykonawcę 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dostępnych na miejscu  
u Zamawiającego. 
 

14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zezwolił i umożliwił montaż i uruchomienie  
w środkach transportu Wykonawcy, urządzeń systemu lokalizacji położenia pojazdu na trasie. 
Wykonawca zezwoli także na rejestrowanie i gromadzenie zarejestrowanych danych za pomocą 
ww. urządzeń, wyłącznie w celu potwierdzenia realizacji świadczonych usług transportowych 
według niniejszego zamówienia. W przypadku niezamontowania ww. urządzeń Wykonawca 
będzie dokumentował fotograficznie realizację wykonania kursu poprzez wykonanie zdjęć z datą  
i godziną przyjazdu i odjazdu na przystankach końcowych. Za żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca przekaże ww. dokumentację fotograficzną Zamawiającemu.   
 
15. Zamawiający wymaga, aby podczas świadczenia usługi przewozu na trasie ZAWADA - 
KOWALA przez Nowiny, pojazd wykorzystywany przy realizacji świadczenia był każdorazowo 
oznaczony w przedniej części pojazdu tablicą z oznaczeniem kierunku trasy komunikacyjnej,  
o następującej treści: „ZAWADA - KOWALA przez Nowiny”. Natomiast na trasie KOWALA - 
ZAWADA przez Nowiny pojazd wykorzystywany przy realizacji świadczenia był każdorazowo 
oznaczony w przedniej części pojazdu tablicą z oznaczeniem kierunku trasy komunikacyjnej,  
o następującej treści: „KOWALA - ZAWADA przez Nowiny”. W okresie od zmierzchu do świtu oraz 
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza tablica ta powinna być oświetlana. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie elektronicznej tablicy informacyjnej w technologii LED. 
Wymiary tablicy oraz wielkość czcionki napisów powinny umożliwiać swobodne odczytanie 
treści na zewnątrz pojazdu z odległości minimum 10 metrów.  
 
16. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wymaganych warunkach podmiotowych i 
przedmiotowych oraz wymaganych środkach dowodowych podmiotowych i przedmiotowych w OPZ i 
SWZ  wiążące są postanowienia SWZ. 

 
 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

1. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. Zamawiający ustala dzień 1 stycznia 2023 roku jako 

datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, a dzień 31 grudnia 2023 roku jako termin wykonania 

przedmiotu umowy.  

2. W przypadku gdy umowa zostanie zawarta po 1 stycznia 2023 r. – umowa będzie obowiązywać od 

dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2023 roku. 
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V. Podmiotowe środki dowodowe. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia                 

a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie: 

1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu   

2) niepodlegania wykluczeniu 

2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z  odpowiednim wzorem 
stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz 
podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. 
Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawcy, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i oświadczenia o których 
mowa w art. 125 Pzp. 
 

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: 
 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. 

 
 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile 
wynika z  odrębnych przepisów:  
 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie: 
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie 
drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska t.j. zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zezwolenie/licencja ważna przez cały okres wykonywania zamówienia tj. do 31 grudnia 2023 r. 

 

3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie: 

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł; 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki umożliwiające realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące: 

a) potencjału technicznego Wykonawcy tj. Wykonawca wykaże się dysponowaniem co 
najmniej po 1 autobusie/busie pozwalającym zapewnić odpowiedni transport osób 
na trasie wskazanej w załączniku nr 9 do SWZ oraz dodatkowo co najmniej 1 
autobusem/busem rezerwowym.  
Warunek posiadania taboru autobusowego/busowego zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada tabor jako właściciel lub, że ma 
prawo do korzystania na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub 
użytkowania. W przypadku zamiaru zakupu fabrycznie nowego taboru warunek 
posiadania autobusów/busów zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, 
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że zawarł z producentem umowy przedwstępne obejmujące zobowiązanie producenta 
do sprzedaży Wykonawcy autobusów/busów do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 
zapewnienie producenta, że Wykonawca będzie posiadał nowy tabor  
w terminie do 1 stycznia 2023 r. 

b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca 
wykaże się dysponowaniem kierowcami w ilości zapewniającej obsługę 
pojazdu przeznaczonego do wykonywania usługi będącej przedmiotem 
zamówienia tj.: 1 kierowcą oraz niezbędną rezerwą  tj.  obsługującego  autobus  
rezerwowy,  spełniającymi  wymagania  określone w przepisach ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym określających wymagania w stosunku do kierowców 

 
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

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

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

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

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

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

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

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

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

w Rozdziale V SWZ. 
 

 

VI. Podstawy wykluczenia. 
 

1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp. 

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

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 

1559 i 2054), 

d)  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, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) 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 Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769), 

g) 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, 

h) 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 decyzją administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio 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 sią 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, 

chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

7) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazana w 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: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:  
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1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

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

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

pkt 3; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

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

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

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

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

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

o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką 

dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 

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

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

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

mowa w art. 1 pkt 3. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie opisanym w ust. 1 

pkt 5 SWZ, 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 poz. 1805), 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; 

 

 

VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – oferta 

wspólna 
 

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w tym: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie  

z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie  

w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego 

do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

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

z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni 

Wykonawcy. 

3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie 

dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

VIII. Podwykonawcy. 

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest 

zobowiązany do: 
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1) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SWZ) informacji jaka część 
przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych 
jeżeli są znane.  

2) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich 
zasobów.  

3) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych 
podwykonawców do realizacji zamówienia. 

 

IX. 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. 

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

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny/  

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

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

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

formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

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

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

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

zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

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

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

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

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

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

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r.  

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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

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

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

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

lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10 0., 

 włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący 

format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 

1.3. 

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

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

Urzędu Miar. 

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

 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

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

i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

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

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
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„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za 

ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie 

został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące  

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

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 

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

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

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim.  

W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 

wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

   

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych są: 
- Dorota Pyk-Tamborska,  
- Wojciech Kasprzyk,  
- Tomasz Bucki. 

 

XI. Termin związania ofertą.  
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do 

dnia 05.01.2023 r.  

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

oferta określonego w SWZ, 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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 
 

1. Wadium w wysokości:  

- 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);  

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

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

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 299). 

3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione  

w formie niepieniężnej (przez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć przekazanie 

dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu który zabezpieczenia wadialnego 

dokonał).  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy 

Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

 

                                          Nr rachunku: 82 8493 0004 0040 0429 2160 0006 

                          z dopiskiem „Wadium” i numer referencyjny: INO.271.115.2022,  

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy PZP. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), 

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

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

ust. 2 ustawy Pzp. 

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

wskazany przez zamawiającego.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 



Nr referencyjny: INO.271.115.2022                                                                  

11 
 

6. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci  zabezpieczenie  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. Przy czym za dzień uznania umowy za należycie wykonaną Strony uznają dzień złożenia 

oświadczenia przez osobę wskazaną przez Wójta Gminy odpowiedzialną za nadzór nad realizacją 

umowy, że nie wnoszą zastrzeżeń do realizacji zamówienia. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

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

w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków 

dowodowych na platformie,  podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na 

dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

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

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

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

dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

4. Oferta powinna być: 

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

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

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

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

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

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w 

formacie XAdES. 

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

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

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

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty 

znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

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

w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

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

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

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


Nr referencyjny: INO.271.115.2022                                                                  

12 
 

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

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

niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

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

maksymalnie 500 MB. 

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

formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

14. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami: 

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik do SWZ, która 

zawiera cenę wyliczoną w sposób opisany w rozdziale XVII SWZ.  

Oświadczenia, o których mowa w  rozdziale V ust. 2 SWZ (załącznik do SWZ). 

Oświadczenie o podwykonawcach jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców (załącznik do 
SWZ). 

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy 
do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.  

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie 
podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale V ust. 4 
SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w Rozdziale V ust. 1. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają 
poszczególni Wykonawcy. 

Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie 
niepieniężnej. 

 

1) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodlegania wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia  

o niepodlegania wykluczeniu stanowi Załącznik do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się 

o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepolegania wykluczeniu składa każdy  

z Wykonawców. 

15. Oferta oraz oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

16. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

17. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

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

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 

notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
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kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

 

XV. Sposób oraz termin składania ofert. 

 

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

https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny/ w myśl Ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  do dnia 07.12.2022 do godziny 9:00 

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

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

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

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

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

pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu 

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

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

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

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

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

została zaszyfrowana i złożona. 

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

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

 

XVI. Termin otwarcia ofert. 

 

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

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 07.12.2022 r. godz. 11:00 

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

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

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

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

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

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

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

,,Komunikaty”. 

 

XVII. Sposób obliczenia ceny. 

 
1. Wykonawca poda cenę za cały przedmiot zamówienia w Formularzu Oferty sporządzonym zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty 

https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku pod towarów i usług 

(VAT), z uwzględnieniem wykazu trasy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za całą usługę transportu określoną  

w rozdziale III ust. 1 SWZ. 

3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności winna zawierać: wszystkie koszty 

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, wszystkie podatki, opłaty, ubezpieczenia, opłaty 

transportowe, koszty dojazdów, itp. koniecznych do wykonania w trakcie realizacji zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Cena podana na Formularzu Oferty jest ceną ostateczną, 

niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający przewiduje, że praca eksploatacyjna w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 

2023 r. na linii komunikacyjnej:  Zawada – Kowala przez Nowiny o długości 31,90 km (w obu 

kierunkach) z przejazdami realizowanymi w dni robocze, soboty, niedziele i święta wyniesie 

94.233,84 wozokilometrów. 

5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość przejechanych kilometrów na 

wskazanej trasie według ceny jednostkowej brutto podanej w formularzu ofertowym.  

6. Do obliczenia ceny oferty należy podać cenę jednostkową brutto CAN za jeden wozokilometr (wzkm) 

usługi wykonywanej autobusem taboru „AN”. Cena winna obejmować wszystkie nałożone na 

Wykonawcę obowiązki wynikające z zapisów Załącznika nr 2 do SWZ (Projekt umowy). Następnie 

należy pomnożyć odpowiednio cenę jednostkową brutto CAN przez  94.233,84 wzkm (CAN x 

94233,84). Obliczona w podany powyżej sposób wartość stanowi cenę brutto. Cena ta będzie 

przyjęta jedynie do oceny ofert. 

7. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca 

po przecinku. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena podana słownie. 

9. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca 

wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. - Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki 

obowiązek nie powstaje. 

10. W okolicznościach o których mowa w ust. 5 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

 

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

oceny ofert. 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy 

są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

9. Kryteria i ich opis: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto  60% 

2 

Wykonanie usługi pojazdem zasilanym paliwami alternatywnymi w 
rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (dz. U. z 2022 r. poz. 
1260) 

40% 

Razem: 100% = 100 pkt 

 

 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna 

ilość punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta 

za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 - wskaźnik stały 

Cenę brutto oferty należy obliczyć poprzez pomnożenie 

oferowanej ceny jednostkowej brutto za jeden 

wozokilometr CAN przez  94.233,84 wzkm (CAN x 94233,84) 

60 % 60 pkt 

2 

Wykonanie usługi pojazdem zasilanym paliwami 

alternatywnymi w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (dz. U. z 2022 r. poz. 1260)  

• nie będzie wykonywał usługi pojazdem zasilanym 

paliwami alternatywnymi, Wykonawca otrzyma – 0 

pkt. 

• będzie wykonywał usługi pojazdem zasilanym 

paliwami alternatywnymi, Wykonawca otrzyma – 

40 pkt. 

 Informację należy wskazać w Formularzu ofertowym. 

40% 40 pkt 
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XIX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa podmiotowe środki dowodowe  

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia: 

1) 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 
podmiotowych środków dowodowych: 

1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do 
rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do 
świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, tj.: 

a)  zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 
5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) 
lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 
wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z 
warunkiem określonym w rozdziale V ust. 3 pkt. 2) 

2) 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia o 
której mowa w rozdziale V ust. 3 pkt. 3 niniejszej SWZ, 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2, 
wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający 
sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

3)  

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda 
następujących podmiotowych środków dowodowych:  

 

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V ust. 3 pkt. 4) lit. b) SWZ. 
Wykaz osób przedłożyć zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.   

 

4)  

4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda 
następujących podmiotowych środków dowodowych:  

•      wykazu środków transportu w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z 
warunkiem określonym w rozdziale V ust. 3 pkt. 4) lit. a) SWZ. Wykaz środków 
transportu przedłożyć zgodnie z  załącznikiem nr 8 do SWZ.  

 

5)  
5. Oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
zakresie, opisanym w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SWZ 

 

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
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którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do 

SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

7. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia:  

1) Umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

2) Listy pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio przedmiot 

zamówienia wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób 

wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą. 

 

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści tej umowy, określone zostały w załączniku do SWZ.  

 

XXII. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących 

okolicznościach. 
 

1. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w następującym zakresie: 

1) przewidywanego wynagrodzenia w przypadku: 

a) jednostronnego ograniczenia zleconych usług przewozowych przez dokonanie zmian  

w rozkładach jazdy i wynikającej z tego ilości wozokilometrów spowodowanych 

zmieniającym się popytem na usługi przewozowe. 

b) zlecania wykonywania dodatkowych usług przewozowych z tytułu tras objazdowych  

w związku z prowadzonymi remontami dróg i zdarzeniami losowymi, lub z innych 

uzasadnionych przyczyn. 

c) Zamawiający może dokonać korekty zaangażowania różnicy pomiędzy wartością umowy,  

a zrealizowaną usługą przez Wykonawcę, na podstawie sporządzanych rozliczeń. 

d) zlecenia dodatkowych usług przewozowych w związku ze zmianą ilości kursów na trasie, 

wynikającą ze zwiększonego popytu na usługi przewozowe. 

e) w przypadku zmiany przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. Wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy podlega waloryzacji wyłącznie w przypadku zmiany:  

• stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
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• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne,  

• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. poz.2215 oraz z 2019r. poz.1074 i1572) , 

f) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. e niniejszego 

paragrafu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wejścia w życie 

stosownych przepisów przedstawi Zamawiającemu szczegółowe wyliczenia  

w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego 

zamówienia, ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin, 

rodzajów posiadanych przez nich umów, zestawienie kalkulacji kosztów pracy z oferty 

oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy 

realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy oraz wskaże 

obiektywne skutki finansowe (zwiększenie lub zmniejszenie wartości umowy). 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegółowego wyliczenia, dokona 

weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę  

w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia oraz wyda opinię co do konieczności 

waloryzacji wartości umowy oraz faktycznego wpływu na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone  

z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

g)  rozliczenie z Wykonawcą z tytułu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów 

wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp zostanie zrealizowane po podpisaniu 

aneksu do umowy a zaakceptowane przez Zamawiającego koszty, zgodnie z aneksem do 

umowy, Wykonawca doliczy do bieżącej faktury.  

h) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy.  

i) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wniosek Wykonawcy powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy,  

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

 podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

j) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. poz.2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i1572) wniosek Wykonawcy 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
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kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w 

niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 

ze zmianą tych zasad.  

k) Zmiana Umowy dokonana na podstawie ust. 1 pkt. 1 lit. h-j obejmować będzie wyłącznie 

płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

l) W przypadku wzrostu kosztów paliwa związanych z realizacją przedmiotu umowy 

powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 

zmianę Umowy, który będzie obejmował jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą tych kosztów. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

m) Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost odpowiednio kosztów, względem kosztu 

przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

n) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie 

waloryzacji o wartość stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem poniesionym w okresie 

rozliczeniowym według stawek przyjętych na dzień składania oferty a faktycznym 

kosztem poniesionym w związku z realizacją niniejszej umowy po zmianie tych kosztów. 

Powyższe oznacza, że wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmiany, jedynie po 

akceptacji tych kosztów relatywnie:  

- w przypadku ich zwiększenia Wykonawca doliczy tę wartość do najbliższej faktury;  

o) Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt. 1  lit. k i l można złożyć nie wcześniej niż po upływie 

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia). Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z 

zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy (z 

uwzględnieniem zmian kosztów wynikających w tym okresie czasu).  

p) Obowiązek wykazania wpływu zmian kosztów realizacji przedmiotu umowy na zmianę 

wynagrodzenia, należy do Wykonawcy. Zamawiający może odmówić zmiany Umowy z 

uwagi na zmianę kosztów, nawet jeśli osiągnie ona założony w umowie pułap, jeśli 

Wykonawca żądając takiej zmiany nie wykaże, że zmiana kosztów wpłynęła na koszt 

wykonania przedmiotu umowy. 

q) Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający  

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia wynosi 25% wartości umowy. 

r) Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu,  

o którym mowa w  ust. 1 pkt. 1 lit. q.  

s) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt. 1 lit. l, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy.  

t) Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

u) Każda w/w zmiana postanowień zawartej z Wykonawcą umowy wymaga formy pisemnej  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2) w przypadku zmian warunków ruchu drogowego lub w przypadku potrzeby wprowadzenia 

zmian wynikających z analiz oczekiwań pasażerów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian 

postanowień zawartej Umowy w zakresie zasad przygotowania i rozpowszechniania 
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rozkładów jazdy, zasad dokonywania oceny jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej i 

rozliczeń zadań eksploatacyjnych, a także przebiegu tras, 

3) pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: awaria, pod warunkiem, że pojazdy 

zastępujące będą posiadały normę spalania EURO umożliwiającą uzyskanie co najmniej takiej 

samej liczby punktów jaką wg kryterium oceny ofert uzyskał pojazd wskazany w ofercie; 

4) zmiany ilości wozokilometrów określonych w § 1 ust. 1 w przypadku ograniczenia wartości 

zamówienia, zmiany trasy, zlecenia dodatkowych usług przewozowych. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Pzp. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. 

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę 

zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin 

wykonania umowy. 

5. Zamawiający nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia 

wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek 

błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 

jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp. 

2. 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 

Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

 

XXIV. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert. 
1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 

sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  SWZ.   

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
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5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtarzających. 

 

XXV. Klauzula informacyjna dotycząca RODO. 

 

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 „Rozporządzenie”, 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25, 
26-052 Nowiny, tel. +41 347 50 00, e-mail: nowiny@nowiny.com.pl 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 
września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej 
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z 
przepisami PZP. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 
7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.  
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
-  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania,  
-  w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; 
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 
-  na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z PZP. 
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze 
żądania skierowanego do Administratora. 
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o 
którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych 
danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
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16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 
którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

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

 o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** 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. 

 

XVI.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ). 

Załącznik nr 1 Formularz oferty  

Załącznik nr 2 Projekt umowy  

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o podwykonawcach 

Załącznik nr 7 Wymagania techniczno – eksploatacyjne  

Załącznik nr 8 Wykaz środków transportu 

Załącznik nr 9 Wykaz trasy oraz rozkład jazdy 

Załącznik nr 10 Trasa przebiegu linii komunikacyjnej 

Załącznik nr 11 Wykaz osób 

Załącznik nr 12 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 
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