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ROZDZIAŁ I
ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
1.
Zamawiający: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie,
2.
Adres: Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie,
3.
Przeważająca działalność gospodarcza: Kierowanie podstawowymi rodzajami
działalności publicznej (PKD 84.11.Z),
4.
Forma prawna: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna,
5.
REGON: 000534026,
6.
NIP: 9281003198,
7.
Data rozpoczęcia działalności: 1975-12-15 Wizytówka: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie.
I.2. Numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego
postępowania
1.
Telefon: +48 (68) 68 3626230,
2.
E-mail: gmina@lipinki-luzyckie.pl,
3.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPu /g62qhy69xv/skrytka,
4.
Strona internetowa Zamawiającego: https://bip.lipinki-luzyckie.pl/,
5.
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
6.
Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ .
I.3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia
1.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2.
Komunikacja elektroniczna z Wykonawcami będzie się odbywać przy użyciu strony
internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej gmina@lipinki-luzyckie.pl.
I.4. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami
1.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest:
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego – Elżbieta Serwatka.
2.
Godziny otwarcia Urzędu:
⎯ poniedziałek: 8:00 - 16:00
⎯ wtorek - piątek: 7:00 - 15:00.
ROZDZIAŁ II
INFORMACJE PODSTAWOWE
II.1. Tryb udzielenia zamówienia
1.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1129 z późn.zm. – dalej: „ustawa Pzp”) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia zwaną dalej „SWZ”.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla postępowań
o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne o jakich
stanowi art. 3 ustawy Pzp.
Nazwa zamówienia: „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych
biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku 2022”.
Numer postępowania: SG.271.5.2021.
Identyfikator
postępowania:
ocds-148610-dffeb227-5ccb-11ec-8c2d66c2f1230e9c…………………………
Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00316351/01……………………………
Numer planu postępowań w BZP: 1.3.3.……………………………
Postępowanie zakwalifikowane zostało do: usług.

II.2. Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
II.3. Definicje
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
1)
dokumentach zamówienia - należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez
zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż
ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym
specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań;
2)
pisemności - należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu
wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym
przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
3)
podmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp;
4)
przedmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych
z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia;
5)
postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie
wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia
do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg
czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego,
prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu;
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6)
7)

8)

udzieleniu zamówienia - należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług
lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego;
zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między
zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od
wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
III.1. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe wykonanie usług dowozów szkolnych
dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku 2022.
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień publicznych (CPV):
⎯ Główny Kod CPV
- 60112000: Usługi w zakresie publicznego transportu
drogowego;
⎯ Dodatkowe Kody CPV - 60130000: Usługi w zakresie specjalistycznego
transportu drogowego osób.
3. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:
a)
dowóz dzieci i młodzieży z miejscowości położonych na terenie Gminy Lipinki
Łużyckie na podstawie tabeli opłat za bilety miesięczne ustalone dla Gminy Lipinki
Łużyckie z uwzględnieniem zaoferowanego rabatu i rozliczenia na podstawie
faktycznie wydanych biletów. Wysokość należności miesięcznej nie może
przekroczyć kwoty brutto ustalonej w niniejszym postępowaniu przetargowym;
zwrot biletów z danego miesiąca powodujący obniżenie wynagrodzenia
przewoźnika może być dokonywany do 10 każdego miesiąca za dany okres
realizacji umowy;
b)
Wykonawca zobowiązuje się również dodatkowo umożliwić przejazd na podstawie
otrzymanych biletów w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od nauki
szkolnej na zajęcia pozalekcyjne;
c)
jednorazowe wyjazdy na zasadach wynajmu autobusu wg. zaoferowanej stawki w
złotych za 1 kilometr;
d)
punktualny i bezpieczny przewóz dzieci i młodzieży (dowóz i odwóz), o których
mowa w art. 32 ust 5-7 i art. 39 ust 3 i 4 ustawy o prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1082 ze zm.) do dwóch lokalizacji na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
tj.:
⎯ Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich,
⎯ Przedszkola w Lipinkach Łużyckich,
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zgodnie z wyznaczonymi trasami, z następujących miejscowości:
Lp.
Miejsce
Szacowana liczba przewożonych
zamieszkania
dzieci i młodzieży w roku 2022 do
osoby
placówek oświaty
Szkoła
Przedszkole Lipinki
Podstawowa
Łużyckie
(dzieci objęte obowiązkiem
Lipinki
odbywania rocznego
Łużyckie

Razem

przygotowania
przedszkolnego)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
x

Brzostowa
Sieciejów
Cisowa
Górka
Grotów
Pietrzyków
Piotrowice
Suchleb
Zajączek
Tyliczki
Boruszyn
Razem

8
3
3
12
32
22
2
19
9
0
18
128

1
0
0
1
8
5
0
0
2
1
4
22

9
3
3
13
40
27
2
19
11
1
22
150

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia rozkładu jazdy zapewniającego
dowóz dzieci i młodzieży z miejscowości opisanych w Załączniku nr 12 do SWZ
z zachowaniem godzin rozpoczynania oraz kończenia się zajęć w poszczególnych
jednostkach oświatowych tj.:
⎯ Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich - zajęcia rozpoczynają się o
godz. 8:10, a kończą w godzinach: 13:45, 14:40, 15:30;
⎯ Przedszkole w Lipinkach Łużyckich – zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:30
a kończą o godz. 13:30;
f)
zobowiązanie Wykonawcy do ustalenia rozkładu jazdy z zachowaniem warunków
określonych powyżej na podstawie własnych pomiarów długości trasy przejazdów
z poszczególnych miejscowości z uwzględnieniem odbiorów dzieci z istniejących
przystanków. Ustalony przez Wykonawcę rozkład jazdy należy uzgodnić
z Dyrektorami placówek oświatowych w terminie jednego tygodnia od rozpoczęcia
danego roku szkolnego/ lub i rozpoczęcia wykonywania umowy;
g)
przewozy dotyczą dni, w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego, wyłączając przerwy świąteczne, obowiązujących
w województwie lubuskim oraz dni wolne od nauki, a także sytuacje związane
z COVID-19 (nauka zdalna).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został
zawarty w Załączniku nr 12 do SWZ – Formularzu asortymentowo – cenowym.
Podane w formularzu asortymentowo - cenowym ilości biletów służą tylko do celów
porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na
e)

4.
5.
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podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania
Zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny
poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 20% jej maksymalnej wartości.
III.2. Dopuszczenie składania ofert częściowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części [art 91 ust 2 ustawy Pzp]:
Zamówienie jest zbyt jednorodne by zasadne było jego dzielenie na części. Zamówienie
nie ogranicza udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw. Podzielenie zamówienia
na część spowodowuje jego zbyt duże rozdrobnienie co mogło by zniechęcić do udziału
w nim przedsiębiorców.
III.3. Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia
1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 12 miesięcy począwszy od 3 stycznia
2022 r. do 02 stycznia 2023 r.
2. Zadanie jest ciągłe, a okres realizacji obecnie trwającej umowy jest do 31 grudnia 2021 r.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Polska, województwo Lubuskie, Gmina Lipinki
Łużyckie.
III.4. Projektowane postanowienia umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści umowy (dalej: „umowa”) zostały zawarte w
Załączniku nr 11 do SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
dokumentów postępowania oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy wybranego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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
w umowie.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
III.5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę co najmniej 2 osób wykonujących wskazane poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
⎯ kierowanie autobusem.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
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żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
⎯ Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej
czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
b)

3.

III.6. Prawo opcji
1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa
w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie w okresie
obowiązywania umowy szacunkowych ilości liczby przewożonych osób lub / i
jednorazowych wyjazdów, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej
niż o 20% w stosunku do wartości określonej pierwotnie w umowie, w przypadku
zwiększenia lub zmniejszenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących
ogólnego charakteru umowy.
2. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy
na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku
obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto nie
ulegną zmianie.
3. Termin wykonania zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku jego uruchomienia):
w terminie realizacji zamówienia podstawowego.
4. Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania
umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia
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umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest
gwarantowany do realizacji. Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres
opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych
możliwości finansowych po stronie Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję co
do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z
zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji może być
realizowane przez Zamawiającego częściowo w okresie realizacji zamówienia – na
warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ IV
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
IV.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców
z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 ustawy Pzp, w stosunku, do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.
Wykonawcę:
1)
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
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 lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
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;
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2)

3)

4)
5)

6)

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 powyżej;
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;
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
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;
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.

IV.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający, przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) i 7) ustawy
Pzp, tj. Wykonawcę:
a)
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;
b)
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.

Strona 11 z 38

S PECYFIKACJA WARUNKÓW Z AMÓWIENIA

IV.3. Samooczyszczenie
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) i 7) ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że
spełnił łącznie następujące przesłanki:
a)
naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
b)
wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami,
w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
c)
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
⎯ zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
⎯ zreorganizował personel,
⎯ wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
⎯ utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
⎯ wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
2. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 1
powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności,
o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
IV.4. Okresy wykluczenia
Wykluczenie Wykonawcy, następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 ustawy Pzp, na
okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w
art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, ‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się
odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia decyzji
lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub
decyzji został określony inny okres wykluczenia;
c) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, na okres 3 lat od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
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e) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia,
f) w przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) i 7) ustawy Pzp na okres 3 lat od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

ROZDZIAŁ V
INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt. 4) i 7) ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp
oraz spełniają określone poniżej 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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków
w postępowaniu.
2)
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
⎯ Posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną
na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.);
3)
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
⎯ posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
ubezpieczenia, co najmniej 200 000,00 zł. – na potwierdzenie sytuacji
ekonomicznej;
4)
Zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
a)
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na przewozach osób/dzieci
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
tj. o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto/jedna usługa. W przypadku
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3.

4.

świadczeń które są w trakcie wykonywania, wartość zrealizowanego zakresu
na dzień składania ofert musi być nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto/jedna
usługa;
b)
dysponuje osobami do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania tym osobami tj. co najmniej dwoma osobami (kierowcami
autobusów), którzy muszą posiadać wymagane uprawnienia:
⎯ ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii (w zależności od rodzaju
pojazdu wykonującego zamówienie),
⎯ ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu
dokształcającego kierowców przewożących osoby,
⎯ doświadczenie co najmniej 2 letnie w przewozie dzieci / młodziezy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wskazanych powyżej w pełnym wymiarze na etat,
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z
warunkami określonymi w Załączniku nr 11 do SWZ.
c)
dysponuje co najmniej dwoma autobusami niezbędnymi do wykonania
zamówienia z ilością miejsc 45+13 i 54+32 oraz dwoma autobusami
awaryjnymi; pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu, posiadać ważne
badanie techniczne i ubezpieczenie OC.
Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu należy traktować
jako minimalne poziomy zdolności, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia
zobowiązań Wykonawcy dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. Poprzez
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zaciąga zobowiązanie
mające charakter zobowiązania rezultatu, a nie zobowiązania starannego działania. W
związku z powyższym Wykonawca winien ocenić swoje potrzeby w zakresie
dysponowania niezbędnym potencjałem i zdolnościami.

V.2.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale VI SWZ.

V.3.

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego warunek
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
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określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt. VI.2 SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy przygotowane zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
7. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Upoważnienie do
pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.3.1.1)-4) SWZ, składa każdy z wykonawców.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.3.1.5)–9) SWZ, składa ten lub ci z
Wykonawców, który wykazują się spełnieniem warunku.
10. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
11. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna zawierać co
najmniej:
a)
zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b)
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia,
c)
określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d)
czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia.
V.4.

Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby
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 łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
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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.
Wzór zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby stanowi Załącznik nr 3 do
SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2 powyżej
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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, oświadczenie wstępne, o którym
mowa w pkt. VI.2 SWZ. Dokument ten potwierdza, 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 ustawy
Pzp, a także, brak podstaw wykluczenia, w okolicznościach, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
Zamawiający oceni, 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 ustawy Pzp, a także zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.
VI.3.1.1)-4) SWZ tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
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.
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.
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9.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

ROZDZIAŁ VI
INFORMACJE O ŚRODKACH DOWODOWYCH
VI.1. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych
Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych.
VI.2. Oświadczenie wstępne
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp (dalej: „Oświadczenie
wstępne”). Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie wstępne, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępując wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie
wstępne, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z Oświadczeniem wstępnym, 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.
5. Wykonawca może wykorzystać oświadczenie wstępne złożone w odrębnym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte
pozostają prawidłowe.
VI.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni przedstawi następujące
dokumenty:
1)
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a)
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b)
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2)
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 2020 r. poz. 1076 i
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1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a)
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b)
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c)
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d)
art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
⎯ zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
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
Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną na podstawie
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.);
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie z Załącznikiem
nr 7 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości, 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
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o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
SWZ;
9)
Wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 ppkt 2) powyżej
– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2)
powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2)
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 ppkt 4) powyżej
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków
dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki
dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn zm.), o ile
Wykonawca wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
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 oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
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ROZDZIAŁ VII
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

VII.1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej
1. Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania przetargowego i realizacji
umowy.
2. Komunikacja w 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, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym bądź kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, lub
poczty elektronicznej gmina@lipinki-luzyckie.pl.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż określony w SWZ.
6. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji,
które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub
dokumentów zamówienia; jej treść będzie udokumentowana.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania.
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VII.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email gmina@lipinki-luzyckie.pl.
3. Zamawiający wymaga aby w treści wiadomości wykonawca wskazał oznaczenie
i nazwę postępowania oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie
pozwalające na identyfikację Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym ofertę w imieniu
Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku ustanowienia kilku
pełnomocników – z jednym pełnomocnikiem, dowolnie wybranym przez zamawiającego,
chyba że w ofercie Wykonawca wyraźnie zastrzegł któremu spośród pełnomocników
winna być przesyłana korespondencja.
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej gmina@lipinki-luzyckie.pl.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 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).
VII.3. Forma dokumentów elektronicznych
1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, wykonawca składa pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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3.

4.

5.

6.

7.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane
dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, wykonawca
przekazuje ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 4, 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)
przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3)
innych dokumentów (w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp ) odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania (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) z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 4, może dokonać również notariusz.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe(gdy
ma zastosowanie także dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp),
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca
przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
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Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 7, dokonuje w przypadku:
1)
podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które
każdego z nich dotyczą;
2)
przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3)
pełnomocnictwa - mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 7, może dokonać również notariusz.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 2, przekazywane w
postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione
przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przez wykonawcę muszą
spełniać wymagania określone w § 10 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. 2020 r. poz. 2452).
Użycie środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów
elektronicznych jest uzależnione od podania przez wykonawcę danych umożliwiających
jednoznaczną identyfikację użytkownika, a także akceptacji przez wykonawcę zasad
korzystania ze środków komunikacji elektronicznej udostępnianych przez
Zamawiającego.
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski.
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym
pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
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VII.4. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
VII.5. Wyjaśnienia treści SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ.
2. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści odpowiednio SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w pkt. 3 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 4 powyżej, nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła
zapytania,
na
stronie
internetowej
prowadzonego
postępowania
tj.:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia treści
odpowiednio SWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/.
9. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o
wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł
zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla
sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się
ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie przez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej prowadzonego postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/.
11. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/.
12. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia.
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ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY
VIII.1. Treść oferty
1. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
2. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w
SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Na ofertę składają się łącznie następujące dokumenty:
1)
formularz ofertowy, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2)
formularz asortymentowo – cenowy, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 12
do SWZ;
3)
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przygotowane zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SWZ (uwaga, patrz pkt. V.3 i V.4 SWZ);
4)
odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania;
5)
pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik;
6)
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 (jeżeli dotyczy);
7)
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przygotowane zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
8)
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy (jeżeli dotyczy) przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
9)
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przygotowane
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (jeżeli dotyczy);
10) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako Tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile
zastrzeżenie takie zostało złożone.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co
do treści oraz opisu.
6. Oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp muszą być złożone
w oryginale.
7. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane), wymagają
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
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danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela / przedstawicieli Wykonawcy.
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowany, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
9. 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 kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
VIII.2. Sposób składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W ofercie Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim , z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych (pdf, doc, docx, rtf, odt, xls, xlsx) i podpisana
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji
korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej i podpisane podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz innymi przepisami prawa, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).W nazwie skompresowanego
pliku należy zawrzeć nazwę wykonawcy oraz nr referencyjny postępowania wg
wzoru:
FIRMA_SG.271.5.2021.zip
VIII.3. Termin składania oferty
1. Oferty należy przesłać do dnia 23 grudnia 2021 r. do godz. 10:00.
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2.

3.

4.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. O terminie złożenia
oferty decyduje czas ostatecznego otrzymania przez zamawiającego oferty na platformie
przetargowej, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzania.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

VIII.4. Termin otwarcia ofert
1. Termin otwarcia ofert: 23 grudnia 2021 r. godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli
wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
4. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. 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.
VIII.5. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21 stycznia 2022 r., przy czym pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w pkt. 1 powyżej, 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 pkt. 1, wymaga złożenia przez
wykonawcę, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz za pośrednictwem
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6.

7.

środków komunikacji elektronicznej wskazanych w pisemnej zgody na wybór jego
oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 6 powyżej, jak również braku
odpowiedzi na pismo, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a)
Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
b)
Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu
związania ofertą.

VIII.6. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ IX
INFORMACJE O SPOSOBIE OBLICZENIA CENY
IX.1.

Sposób obliczenia ceny
1. Cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dostarczonych do SWZ dokumentów.
2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
3. Cena podana przez Wykonawcę powinna obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia określone w dokumentach postępowania.
4. Cenę ofertową należy podać zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ w polskich złotych (PLN) wraz z podatkiem VAT, cyfrowo
i słownie.
5. Cena ofertowa ogółem brutto stanowić będzie sumę wartości poszczególnych
składowych zamówienia, określoną przez Wykonawcę w formularzu
asortymentowo – cenowym.
6. Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie stałe koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami prawa
realizacji przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
7. Ceny podane w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja
2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...), (tj. Dz. U. Nr 95, poz.
798). Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku należy dokonać zgodnie z zasadą, że
końcówkę poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą należy
zaokrąglić do 1grosza.
8. Stawka podatku VAT określona jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm. – dalej: „ustawa o podatku od
towarów i usług”).
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów
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zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie
wykonawca ma obowiązek:
a)
poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b)
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
c)
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku,
d)
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
IX.2.

Informacje dodatkowe
1. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą
prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług,
strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na
dzień wystawienia faktury.
ROZDZIAŁ X
KRYTERIA OCENY OFERTY

X.1.

Opis kryteriów
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Maksymalna ilość punktów
1.
Cena oferty brutto „C”
60,00
2.
Jakość pojazdów „JP”
20,00
3.
Standard emisji spalin „SEP”
10,00
4.
Czas Reakcji „CzR”
10,00
1) Kryterium: „Cena oferty brutto”
W ramach kryterium „Cena oferty brutto” oceniana będzie cena całkowita brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia podana w formularzu oferty którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Oferta oceniania w ramach niniejszego kryterium
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z
działania:
C = Cn / Co x 60,00
gdzie:
C
Cn
Co

ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Cena oferty
brutto”
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
cena oferty ocenianej

2) Kryterium „Jakość pojazdów”
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Zamawiający oceniając „Jakość pojazdów” weźmie pod uwagę deklarowany przez
Wykonawcę rok produkcji pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi.
Jakość pojazdów Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do SWZ.
Oferta oceniania w ramach niniejszego kryterium otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów zgodną z poniższym opisem:
⎯ Pojazd z rokiem produkcji od 2015 r. – Wykonawca otrzyma 20,00 pkt.
⎯ Pojazd z rokiem produkcji od 2009 r. do 2014 r. – Wykonawca otrzyma 15,00
pkt.
⎯ Pojazd z rokiem produkcji od 2001 r. do 2008 r. – Wykonawca otrzyma 10,00
pkt.
⎯ Pojazd z rokiem produkcji poniżej 2000 r. – Wykonawca otrzyma 0,00 pkt.
liczoną wg wzoru:
JP = (P1 + P2 + P3 + P4) / 4
gdzie:
JP

ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Jakość
pojazdów "
P1-4
punktacja dla pojazdu przyporządkowana do roku produkcji dla
ocenianego pojazdu
Uwaga! Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę 4 autobusami,
zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt V.1.2.4) lit. c)
Niewskazanie w treści oferty roku produkcji pojazdu oznacza zaoferowanie pojazdu
z rokiem produkcji poniżej 2000 r. i skutkuje przyznaniem 0,00 pkt w niniejszym
kryterium.
3) Kryterium: „Standard emisji spalin”
Zamawiający oceniając „Standard emisji spalin” weźmie pod uwagę deklarowany
przez Wykonawcę standard emisji spalin pojazdów przeznaczonych do realizacji
usługi.
Standard emisji spalin Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Oferta oceniania w ramach niniejszego kryterium otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów zgodną z poniższym opisem:
⎯ Euro 6 – Wykonawca otrzyma 10,00 pkt.
⎯ Euro 5 – Wykonawca otrzyma 8,00 pkt.
⎯ Euro 4 – Wykonawca otrzyma 6,00 pkt.
⎯ Euro 3 – Wykonawca otrzyma 4,00 pkt.
⎯ Euro 2 – Wykonawca otrzyma 2,00 pkt.
⎯ Euro 1 – Wykonawca otrzyma 0,00 pkt.
liczoną wg wzoru:
SEP = (P1 + P2 + P3 + P4) / 4
gdzie:
SEP

ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Standard
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emisji spalin”
P1-4
punktacja dla pojazdu przyporządkowana do Standardu emisji
spalin dla ocenianego pojazdu
Uwaga! Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę 4 autobusami,
zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt V.1.2.4) lit. c)
Niewskazanie w treści oferty standardu emisji spalin pojazdu oznacza zaoferowanie
pojazdu ze standardem Euro 1 i skutkuje przyznaniem 0,00 pkt w niniejszym
kryterium.
4) Kryterium: „Czas Reakcji”
W ramach kryterium „Czas Reakcji” zostanie oceniony zaoferowany przez
Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii autobusu
podstawowego podany w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
SWZ.
Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty zaoferowany przez Wykonawcę
czas reakcji liczony od chwili wystąpienia awarii i wyrażony w minutach,
obejmujący maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego czas reakcji, jak
również okres minimalny, realny do dotrzymania. Oferta oceniania w ramach
niniejszego kryterium otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
CzR = (CzRmax-Xczrof / CzR max- CzR min) x 10,00
gdzie:
CzR

ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Czas
Reakcji”
CzRmax
maksymalny przyjęty do obliczeń czas rekacji 50 miniut
CzRmin
minimalny przyjęty do obliczeń czas reakcji 20 minut
Xczrof
oferowany czas reakcji
Nie wskazanie przez Wykonawcę czasu reakcji w treści oferty jest równoznaczne z
zaoferowaniem przez niego czasu reakcji 50 minut i brak przyznania punktów w
niniejszym kryterium. Zaoferowanie dłuższego czasu będzie skutkowało
odrzuceniem oferty Wykonawcy. Zaoferowanie czasu reakcji krótszego niż 20 minut
będzie równoznaczne z zaoferowaniem 20 minutowego czasu reakcji.
5) Wzór całościowej punktacji oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą
liczbę punktów. Ocena zostanie przeliczona wg wzoru:
O = C + JP + SEP + CzR
gdzie:
O
C
JP

ilość punktów przyznana „Ofercie”
ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Cena
oferty brutto”
ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Jakość
pojazdów”
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SEP
CzR

X.2.

ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Standard
emisji spalin”
ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Czas
Reakcji”

Sposób oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.
2. Punkty w poszczególnych kryteriach obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ocenianym
kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom,
spełniającym wymagania kryterialne w ocenianym kryterium, przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego
określonych przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert w ocenianej części przedstawi taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli złożone zostały oferty o takim samej ilości punktów i takiej samej cenie
Zamawiający wezwie tych Wykonawców w wyznaczonym terminie do złożenia ofert
dodatkowych.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub
innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8 litera c) powyżej, Zamawiający wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki
lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie
uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie
wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
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ROZDZIAŁ XI
WYNIK POSTĘPOWANIA
XI.1.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 litera a)
powyżej,
na
stronie
internetowej
prowadzonego
postępowania,
tj.
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

XI.2.

Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty albo wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy
PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
f) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
uwzględnieniem art. 263 ustawy PZP.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem
terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
4. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1 powyżej, na
stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/.
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5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w
tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania
na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

ROZDZIAŁ XII
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
XII.1. Termin zawarcia umowy
1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 Prawa zamówień publicznych, 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 którym mowa pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertą.
XII.2. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o której mowa w pkt. V.4 SWZ.
Umowa, o której mowa w pkt 1. będzie stanowiła załącznik do umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́ postępowanie.
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ROZDZIAŁ XIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
XIII.1. Ośrodki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX
ustawy Pzp.
XIII.2. Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.
2. 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.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a.
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3 i 4 SWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. 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.
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XIII.3. Postępowanie skargowe
1. 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.
2. 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.
3. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
4. 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.
5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE KOŃCOWE
XIV.1. Informacja i dostęp do danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający zobowiązuje do zapoznania
się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO 1),
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio
pozyskał.
3. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO w niniejszym postępowaniu jest w szczególności:
1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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4.

5.

6.

d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą,
d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego
osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
f) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej
skierowanej do realizacji zamówienia.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i
w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami
(vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO w Formularzu oferty.

XIV.2. Wykaz załączników
Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 9 do SWZ

Formularz ofertowy
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp,
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy,
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykaz usług,
Wykaz osób,
Wykaz środków transportu,

Strona 37 z 38

S PECYFIKACJA WARUNKÓW Z AMÓWIENIA

Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 11 do SWZ
Załącznik nr 12 do SWZ

Klauzula informacyjna,
Projektowane Postanowienia Umowy,
Formularz asortymentowo - cenowy.
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