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G m i n a   P o p ó w 
Zawady, ul. Częstochowska 6  

 42-110 Popów 

www.gminapopow.pl e-mail:  ug@gminapopow.pl 

tel. +48 34 317 70 67  

______________________________________________________________________________ 

 

Numer referencyjny postępowania: 

ZP.271.02.2022 

 

 

 

 

 

 

S P E C Y F I K A C J A     W A R U N K Ó W    

Z A M Ó W I E N I A  
 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości 

zamówienia mniejszej niż progi unijne na zadanie pod nazwą: 

 

 

 

 

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół  
 

 

 

 

     

 

                      Zatwierdził:  

 

          Jan Kowalik  

 

               Wójt Gminy Popów  

 

 

 

 

 

                                                  
 
 
 
 
 

Zawady, dnia 11 stycznia 2022 roku 
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1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

 

Gmina Popów 
 Zawady, ul. Częstochowska 6  
 42-110 Popów 

Numer telefonu:  + 48 34 317 70 67 

Adres poczty elektronicznej: ug@gminapopow.pl     zamowienia@gminapopow.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  www.bip.gminapopow.pl 

ePUAP: /ugpopow/SkrytkaESP 
 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty 
związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości 
zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawy PZP  

 

 

1) Przedmiotem zamówienia są usługi. 

2) Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

główny przedmiot CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego 
   dodatkowy kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 
 
3) Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a)  dowóz dzieci do szkół w Wąsoszu i Więckach z miejscowości: Brzózki, Nowa Wieś, Kule, Antonie, Płaczki, Lelity, 

Marianów, Annolesie, Wrzosy  

b) dowóz dzieci do szkół w Rębielicach Królewskich i Popowie z miejscowości: Kamieńszczyzna Florianów, Dąbrówka.  

c) dowóz osób niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Działoszynie. 

4) Dzienna maksymalna ilość kilometrów za dowóz dzieci do szkół (rozdz. 3,  pkt 3a i 3b) -  210 km; 

5) Stawka za dowóz osób niepełnosprawnych – dzienna.  

6) Maksymalna liczba uczniów na jednym kursie – 29 osób. 

7) Dowóz uczniów do szkoły (rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż o godz. 630, przyjazd do szkoły najpóźniej na godz. 745)  

oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć (ok. godz. 1345 – 1500) odbywać się będzie w dni nauki szkolnej według 

rozkładów i godzin uzgodnionych  z Zamawiającym. 

8) Usługa świadczenia przewozów związanych z wyjazdami uczniów na: wycieczki, zawody szkolne, konkursy, itp. – w miarę 

potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze stawką określoną w umowie zawartej na podstawie oferty złożonej w ramach 

niniejszego postępowania. 

9) Usługa dowozu i odwozu będzie realizowana - od dnia 28 lutego 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku oraz od 1 września 

2022 roku do 23 czerwca 2023 roku,  tylko w miesiącach szkolnych, bez miesięcy wakacyjnych, bez ferii zimowych i dni 

przerw świątecznych; 

10)  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego, do którego posiada  tytuł prawny, w czasie  do 60  

minut od zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej zrealizowanie kursu. 

11) Szczegółowy rozkład godzin dowozu i odwozu oraz  tras będą ustalane z Zamawiającym; 

12) Do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 autobusami bądź busami oraz dwoma pojazdami  

przeznaczonymi i przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych; 

13) Pojazdy wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne okresowe badania techniczne 

potwierdzające sprawność techniczną pojazdów, rok produkcji nie starsze niż z  2010 roku,  z normą spalin EURO 5; 

14) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, i 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
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obowiązującymi przepisami, w szczególności BHP i Prawa o ruchu drogowym; 

15) Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci zgodnie z trasami przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu 

autobusu z bazy i na bazę Wykonawcy. 

16) W przypadkach nadzwyczajnych [np. strajki, klęski żywiołowe, nauka zdalna] jak również w przypadku ograniczeń 
epidemicznych spowodowanych m.in. wirusem SARS-CoV-2 dowóz nie odbywa się lub będzie stosownie 
zmodyfikowany/organiczny). 

 

 
 

Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób realizujących zamówienie: 

 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, aby w 

zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności związane z kierowaniem pojazdami ( kierowcy ) były 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1320 z późn. zm.). 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w 

wezwaniu, a jeśli termin nie został wyznaczony – w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę: 

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego; wymienione wyżej oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

2) datę złożenia oświadczenia; 

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze 

wskazaniem liczby zatrudnionych pracowników oraz ich imion i nazwisk, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o 

pracę, zakresu obowiązków poszczególnych pracowników; 

4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

4. Wykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności związane kierowaniem pojazdami ( kierowcy ) na cały okres 

wykonywania tych czynności w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy 

innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o  zatrudnieniu wszystkich 

osób na  podstawie umowy o  pracę, sporządzone zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 3. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia wszystkich osób na podstawie umowy  o pracę 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 4 

ust. 3 pkt 9) wzoru umowy. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy. 

 
 
 
 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, rodzaj czynności związanych z 

realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób 

weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań. 
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5. Oferty częściowe 

8. Termin wykonania zamówienia 

9. Warunki udziału w postępowaniu 

 
 

 

Zamawiający nie przewiduje ofert częściowych 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp, 

 
 
 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, 

 

Termin wykonania zamówienia dla zdania 28.02.2022 r. - 23.06.2023 r.  

 

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Określenie warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów 

Określenie warunku: 

Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z  dnia 6  września 2001 r. o transporcie 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2140). 

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 określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do  wniosku  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

 

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunku: 
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunku: 

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegające na przewozie 

dzieci/uczniów lub usługą przewozu pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym o wartości nie mniejszej niż 100 

000 zł (brutto);  

b) Wykonawca musi  wykazać, że będzie dysponował, podczas wykonywania zamówienia co najmniej 4 pojazdami 

posiadającymi co najmniej 24 miejsc siedzących. Pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 

posiadać aktualne badania techniczne potwierdzające sprawność techniczną, rok produkcji  - nie starsze niż  z 2010 

roku,  z normą spalin EURO 5; 

c) Wykonawca musi  wykazać, że będzie dysponował, podczas wykonywania zamówienia co najmniej 2 pojazdami 

przeznaczonymi i przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych posiadającymi pasy bezpieczeństwa, 

6. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp 

7. Oferty wariantowe 
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10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp 

pojazdy powinny być dostosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (posiadających windę 

lub najazd) oraz powinien być ogrzewany i posiadać klimatyzację 

 

d) Wykonawca musi dysponować 5 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D oraz ważnymi badaniami 

lekarskimi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2140). 

 
e) Wykonawca musi dysponować 2 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę sprawujących opiekę nad osobą 

niepełnosprawną udokumentowanych odpowiednim wykształceniem lub zaświadczeniem ukończenia kursu 
opiekuna osoby niepełnosprawnej  
 

5. 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. W takim 

przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy 

lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 

 

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem 

terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 

wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego  z 
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   11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne 

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. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w 

złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza 

się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, 

w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 

1798). 

 

Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp: 

a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp 

b) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp 
 

 

 

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria 

selekcji: 

 1.1. spełnia warunki udziału w postępowaniu, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ), 

 1.2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 –6 oraz art.109 ust. 1 pkt 1,4,6-10 Ustawy Pzp, (wzór 
określony w Załączniku Nr 2 do SWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SWZ. W celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia wstępne, 
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Uwaga: 

         1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust  1.1,       
         składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie   
        warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje         
        spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

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

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp - podmiotowych środków 
dowodowych, tj: 
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2.1.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2.1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu  składania 

ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

2.1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

2.1.4. 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), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 

1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż 

podano powyżej. 

 

3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 lub 

są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA 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 przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie z rozdz. 9 pkt. 4 a ). 

UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, 

wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy, 

 

 licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. 

Dz. U. z 2019 poz. 2140), (zgodnie z rozdz. 9 pkt. 2). 

 

 wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
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12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

13. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej 

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

15. Wymagania dotyczące wadium 

16. Termin związania ofertą 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 (wykaz pojazdów) do SWZ, 

(zgodnie z rozdz. 9 pkt. 4 b, c ). 

 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA 

NR 9 do SWZ, (zgodnie z rozdz. 9 pkt. 4 d, e ). 

 Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

 

4) Inne dokumenty niewymienione w powyższych punktach: 

 

 wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca 

certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast 

odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego 

wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki 

dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający  ma 

uzasadn ione podstawy  do  zakwest ionowania  in formac j i  wynika jących z zaświadczenia lub 

certyfikatu 

 

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 

adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i  oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach k o r z y s t a n i a  z 

e l e k t r o n i c z n e j  p l a t f o r m y  u s ł u g  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  ( e P U A P )  

https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 

4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 

5) 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. 

6) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje 

nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ. 

 

Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej, 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

 Pani Justyna Bednarska - tel. +48  317 70 67 wew. 217  

 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

http://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
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17. Opis sposobu przygotowania i składania oferty 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18-02-2022 r.  

 

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi 

być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty, 

2) wraz z ofertą należy złożyć: 
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ,  

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym 

wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 

c) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, (wzór 

określony w Załączniku Nr 2 do SWZ) i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 –6 oraz art.109 ust. 1 pkt 

1,4,6-10 Ustawy Pzp, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ). 

d)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, oraz 

oświadczenie podmiotu udostępniającego – Załącznik nr 3 do SWZ 

3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, 

która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 

4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane, 

5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego). Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne 

załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie w następujących formatach: 

a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx; 

b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z. 

7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania 
oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e'mail. 
8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować, 

10) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, 

11) Wykonawca może przed upływem  terminu do składania  ofert wycofać  ofertę za pośrednictwem  

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu, 

12) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 

oferty 

13) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z Rozporządzeniem 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, 

14) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa 
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18. Termin składania i otwarcia ofert 

  20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a 

wykonawcą 

 

 

 

 

musi wykazać, że 

 informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość 

gospodarczą, 

 informacja ta, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze jej elementów nie jest powszechnie znana 

osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób, 

 uprawniony do korzystania z tej informacji lub rozporządzania nią podjął, przy zachowaniu należytej 
staranności, działania w celu utrzymania jej w poufności, 

i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy Pzp, 

15) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z 

uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca, 

16) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z warunkami zamówienia 

 

1) oferty należy złożyć do dnia 19-01-2022 r. do godz. 10:00, 

2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19-01-2022 r. o godz. 10:30, 

3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu   w zakładce 

Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, 

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

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

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

 

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ, 

2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej 

specyfikacji na podstawie formularza cenowego stanowiący załącznik nr 5 

3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie  może ulec zmianie w  czasie t rwania umowy  z 

zastrzeżeniem art. 455 oraz - wyłącznie w przypadku, gdy umowa dotyczy roboty budowlanej lub usługi   i została 

zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - art. 439 ustawy Pzp, 

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie   z tymi przepisami. 

 
 

 

    Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 
 

 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

2) kryteria: , 

 

 

 

 

 

21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

19.  Opis sposobu obliczania ceny 
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22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Max. Liczba 
punktów 

 

Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

 
60% 

 
60 

       Cena najtańszej oferty 

A = -----------------------------------------  x 60pkt 

       Cena badanej oferty 

Warunki termin 
płatności 

40%            40 B = Wg tabeli poniżej. 

RAZEM 100% 100  

 

Kryterium: Warunki płatności (termin płatności za fakturę) Waga kryterium: 40% 

 
 

A  Zamawiający w kryterium „Warunki płatności” będzie przyznawał punkty według następującej punktacji:  
 

Warunki płatności – 40% 
Warunki płatności (termin 
płatności za fakturę)  

 
Liczba punktów  

              14 dni       0 

21 dni      20 

              30 dni      40 

W przypadku braku zaznaczenia w ofercie terminu płatności, Zamawiający przyjmuje, iż wykonawca oferuje 14-dniowy 
termin płatności i przydzieli takiemu wykonawcy 0 (zero) punktów w ramach danego zadania. 

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = A + B  

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

A – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

B – punkty uzyskane w kryterium ,, Warunki płatności” 

 

4) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie 

powyższych kryteriów, 

5) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna 

liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt, 

6) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów, 

7) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp 

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po 

przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza  i wyższe zaokrągla się 

do 1 grosza" 

2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp: TAK. 
 

 

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca 

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 6) do SWZ, 

2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 264 ustawy pzp, 

3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień 

przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy 

podmiotów działających wspólnie, 

4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć 

pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby 

upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 
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23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

24. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści umowy 

5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży 

oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji, 

6) kserokopie prawa jazdy kat. D lub D1 kierowców przeznaczonych do realizacji zamówienia, 

7) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

  Projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy  - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ. 

 
 
 
 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym 

w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

 
 
 W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp. 
 

 
 

 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
      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 informuje, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Popów 
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail 

ug@gminapopow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
     przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych  danych wynikają z ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
     zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
przy czym: 

 na etapie trwającego postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

27. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

25. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 
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dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

 po zakończeniu postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków: 

 - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

-  o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem: 
 -  ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, 
- ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, 
- ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
5. 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, w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą 
i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 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, Zamawiający zobowiązuje 
wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w formularzu 
ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). 
 

 

 
 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy pzp  

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - formularz cenowy, 

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór umowy 

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz usług, 

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 (wykaz pojazdów) - wykaz potencjału technicznego, 

9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wykaz osób, 
 

 

 

28. Załączniki do SWZ  


