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Dowóz i odwóz około 460 uczniów wraz z opieką  zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do 

Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk  
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Rozdział 1. Informacje o Zamawiającym 
Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie 

NIP: 811-17-57-928, REGON: 670223920 

tel. (48) 677-30-16, fax. (48) 677-30-01, e-mail: przetargi@przylek.pl  

Godziny urzędowania: poniedziałek - w godz. od 9.00 do 17.00,  

wtorek - piątek – w godz. od 7.00 do 15.00. 

Adres strony internetowej, na której zamieszczane są dokumenty dotyczące niniejszego 

przetargu: www.bip.przylek.pl  

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego, oznaczenie 
postępowania oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie  
o zamówieniu 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Postępowanie na ww. usługę prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 

oraz art. 39 – 46 ustawy Pzp. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury określonej w art. 

24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Rodzaj zamówienia: usługi. 

7. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

ZP.271.5.2020. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane 

oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

• Biuletyn Zamówień Publicznych 

• strona internetowa Zamawiającego: www.bip.przylek.pl  

• tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

Rozdział 3. Przedmiot zamówienia 
A. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz i odwóz około 460 uczniów wraz z opieką  
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół 
Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2020/2021”. 

2. Wskazana ilość uczniów do przewozu tj. ok. 460 jest ilością przybliżoną. Ostateczna 
liczba uczniów będzie znana wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21 i zostanie 
przekazana Wykonawcy maks. do 1 września. 

3. Kod CPV: 

mailto:przetargi@przylek.pl
http://www.bip.przylek.pl/
http://www.bip.przylek.pl/
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60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego, 
60172000-4 wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą, 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz i odwóz około 460 uczniów wraz z opieką 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2020/2021, tj. do: 
I. Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie, 

II. Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą, 
III. Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie, 
IV. Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku. 

 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warianty tras i ilość kursów 

został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ. 
6. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się  

z przebiegiem tras. 
 

B. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę 
1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, 
które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia, w zakresie czynności, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji Umowy zatrudnił kierowców  
i osoby sprawujące opiekę nad uczniami na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem 
załączonym do oferty - FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. wymienione osoby na umowę  
o pracę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 
przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na 
to miejsce innej osoby. 

4. Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy dostarczy 
Zamawiającemu wykaz kierowców i osób sprawujących opiekę nad uczniami, 
zatrudnionych do realizacji usługi. 

5. 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 w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do: 
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań: 

a) Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie osób wykonujących, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy wraz  
z listą zatrudnianych osób i/lub pisemnych oświadczeń pracowników 
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zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego 
czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów 
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 
uprzedzenia Wykonawcy. 

 

7. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 

a) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 6 a) i b)   

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace 

oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2.000 PLN, a także 

zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy  

o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 

ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną; 

b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 6 a)  

i b), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo 

karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto.  

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

 

C. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 
 

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile 
spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz  
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją 
lub w skrócie SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert 

wariantowych oraz częściowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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9. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców (o ile są znane). 

10. W przypadku, gdy Wykonawca planuje wykonanie części zamówienia przy udziale 
podwykonawców termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy usługi.  

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 01.09.2020 r. do końca roku szkolnego 
2020/2021. 
 

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału  
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych 
dotyczące: 

 
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego 

 
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na 
krajowym transporcie drogowym osób tj. licencję lub zezwolenie na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego osób; 
 

2.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą 
niż 100 000,00 zł (słownie – sto tysięcy złotych). 

 
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej tj. : 
 
2.3.1. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

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 lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na transporcie uczniów 
do placówek oświatowych, usługa (umowa) o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł 
brutto (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) każde. 
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Dla wskazanej usługi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody (referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa były wykonana lub 
jest wykonywana) potwierdzające, że usługa  została wykonana lub jest wykonywana 
należycie. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (Konsorcjum, 
Spółka Cywilna ) o udzielenie niniejszego zamówienia wiedza i doświadczenie oceniane 
będą łącznie. 

 
2.3.2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym; 
Wykonawca musi wykazać dysponowanie potencjałem technicznym w celu realizacji 
zamówienia tj. przynajmniej 7 pojazdami, wyposażonymi w minimum 50 miejsc. 
Wykonawca przedłoży wykaz pojazdów, którymi będzie świadczył usługę, według 
formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
3. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:. 
„Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
określonych w rozdz. V niniejszej SIWZ” – sporządzone na formularzu lub według 
formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna)   
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.   
 
4.Wykonawca przedłoży wraz z ofertą: 
„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania” – sporządzone na 
formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna) 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji – zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3, na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w pkt. 4, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
7. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia  
(Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 i 4 składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw 
wykluczenia z postępowania. 
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8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona (uzyskała najwyższą pozycję w rankingu ofert), do złożenia  

w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. 
 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.26 ust.2f ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

10. Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Wykonawca nie 
złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o którym mowa 
w art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia 
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postepowania. 

 

11. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie 
później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. 

 

12. Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Wykonawca nie 
złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 

13. Zgodnie z art.26 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa 
także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

Rozdział 6. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy 

 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania zawiera art. 24 ust. 

1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 12 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na 

każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia określonych w art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp. 
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Rozdział 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, w tym potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia 
 

 
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności  
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji): 

 

W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
1) Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych  
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania; 

2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, 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 załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty  
w tym zakresie. 

3) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  
o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 
okoliczności o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (brak podstaw wykluczenia): 
 
1) Zamawiający nie określił fakultatywnych przesłanek wykluczenia, a zatem nie 

będzie żądał dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia okoliczności  
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Każdy wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składnia ofert 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej 
oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
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3. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej www.bip.przylek.pl w zakładce „PRZETARGI” informacji, o której mowa 
w art. 86ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz.U. z 2019r. poz. 369), o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4. Poleganie przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów (podmiotów trzecich). 
 
1) Zgodnie z  art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może 

w celu potwierdzenia spełnienia 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,  
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  
w postępowaniu: składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 5 pkt 3 i 4 
dla każdego z tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach  
w ww. oświadczeniu. 
 

3) Zgodnie z art.22a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.   

 

4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do ich zasobów, Zamawiający żąda: 

 
a) przedłożenia wraz z ofertą oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia, 

b) dokumentów, które określają w szczególności: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

http://www.bip.przylek.pl/
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- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 
 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności  
          techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
          wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art.24 ust.1 pkt 13-22. 

6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

   

Rozdział 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.: jako 
Konsorcjum, spółka cywilna) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz 
złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie  
z postanowieniami zawartymi w niniejszej SIWZ.  

2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi 
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np.: 
Konsorcjum, spółka cywilna ), oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust Prawo 
zamówień publicznych (zał. nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia  
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu  lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie może być jeden z tych 
wykonawców, albo konkretny przedstawiciel jednego z wykonawców. Może też być 
osoba trzecia niezwiązana z żadnym z wykonawców.  

5. Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać: 
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy,  
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby, 
c) ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
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Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uprawnionych 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest 
wymagany podpis Pełnomocnika. Oryginał pełnomocnictwa lub kopię tegoż 
pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza 
należy dołączyć do oferty. 

7. W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są jako Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o zamówienie – jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych 
dokumentów załączonych do oferty – zobligowani są załączyć do oferty powyżej 
wyszczególnione pełnomocnictwo.  

8. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

9. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie. 

10. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z Pełnomocnikiem. 

11. Wypełniając formularz ofertowy Załącznik nr 1, jak również inne dokumenty 
powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać 
dane dotyczące każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 

  

Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z Wykonawcami. 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku 

polskim, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  

w rozdz. 7 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,  

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział 

wyłącznie formę pisemną. 

2. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188  

z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy i nazwą postępowania określoną w niniejszej SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Gminy  

w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@przylek.pl, 

a faksem na nr (48) 677-30-01. 

6. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” adres e-mail (lub nr 

faksu), na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję.  

mailto:przetargi@przylek.pl,
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W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego 

numeru lub adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie podać w formie 

jak wyżej, zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł 

kierować korespondencję. 

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo przesłane faksem 

na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez Zamawiającego na adres 

mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. W przypadku składania wszelkich 

dokumentów w języku obcym należy załączyć ich tłumaczenie. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być skierowane na 

adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk , fax. /48/ 677-30-01 lub 

na adres e-mail: przetargi@przylek.pl  

10. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom nie później niż 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. 9. 

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej: www.bip.przylek.pl, (tam gdzie jest zamieszczona specyfikacja) 

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającą późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ. 

16. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

17. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację 

mailto:przetargi@przylek.pl
http://www.bip.przylek.pl/
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na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie. 

18. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się  

z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział 10. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się wraz upływem terminu składania 

ofert. licząc od dnia składania ofert włącznie (od ostatecznego terminu składania ofert). 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy 

na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

 

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Warunki formalne sporządzenia oferty: 
2.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów lub inną trwałą  
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2.3. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, o numeracji 
stron rozpoczynającej się od nr 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zaleca się, 
aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana 
kolejnymi numerami. 

2.4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) 
powinny być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e 
ofertę. Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

2.5. Zamawiający zaleca, aby złożone w ofercie załączniki były opracowane na formularzach 
załączonych do SIWZ lub sporządzone samodzielnie przez Wykonawcę w oparciu  
o formularze załączone do SIWZ, przy czym ich treść powinna odpowiadać treści 
formularzy określonych w SIWZ przez Zamawiającego. Załączniki samodzielnie 
przygotowane przez Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

2.6. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający 
jej samoistną lub przypadkową dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 
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uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np.: całą 
ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć. 

2.7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2.8. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach (opakowaniach): kopercie 

zewnętrznej oraz kopercie wewnętrznej, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się  
z ofertą przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2.9. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana następująco : 
 

GMINA PRZYŁĘK, PRZYŁĘK BN, 26-704 PRZYŁĘK 
 

„OFERTA - DOWÓZ I ODWÓZ OKOŁO 460 UCZNIÓW WRAZ Z OPIEKĄ ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI PRAWA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY PRZYŁEK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021” 
 

Nie otwierać przed 21.07. 2020 r. godz. 10:30 
 

BEZ PODAWANIA DANYCH WYKONAWCY 
2.10. Opakowanie (koperta) wewnętrzne winno być oznakowane jak wyżej oraz winno 

posiadać dodatkowo nazwę i dokładny adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk 
pieczęci). 

2.11. W przypadku błędnego oznakowania przez Wykonawcę kopert, Zamawiający nie 
poniesie z tego tytułu żadnych sankcji. 

2.12. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia ( np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna ) należy na kopercie 
wewnętrznej wymienić nazwy z określeniem siedziby – wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z oznaczeniem Pełnomocnika.  

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Dokumenty w niniejszym postępowaniu (oprócz pełnomocnictw, oświadczeń, 
zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów) należy przedstawić  
w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”. 

     Oświadczenia sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
powinny być złożone wyłącznie w formie oryginału. 

5. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. 
6.Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej. 
7.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
8.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
9.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawierających 
stwierdzenia zgodne z rzeczywistością i stanem prawnym istniejącym w chwili ich 
składania. 
 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w trakcie 
      postępowania o udzielenie zamówienia (wraz z ofertą): 
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1) Wypełniony formularz OFERTY według formularza – Załącznik nr 1 do SIWZ. 
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków 

udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania – wyszczególnione w Rozdziale V pkt 3 i 4 SIWZ. 

3) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa 
poświadczona notarialnie ) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów 
związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez 
osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

     Uwaga : Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisują 
ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do 
reprezentowania Wykonawcy.  
4) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa 

poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego – dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia ( np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna ).  

Uwaga : Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 
Pod pojęciem „kopia pełnomocnictwa poświadczana notarialnie” należy rozumieć 
odpis pełnomocnictwa poświadczony notarialnie (w tym kserograficzna kopia 
poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem). 

 

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Oferty należy składać/przesyłać na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN,  

26-704 Przyłęk - sekretariat (pokój nr 3) do dnia: 21.07.2020 r. do godz. 10:00. 

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostaną zwrócone nadawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu 

składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

5. Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez komisję przetargową w dniu 

21.07.2020 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN,  

26-704 Przyłęk. 

Uwaga! W związku z panującą epidemią koronawirusa, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość otwarcia ofert bez uczestnictwa osób spoza komisji przetargowej. W takiej 

sytuacji Zamawiający przeprowadzi transmisję on-line z sesji otwarcia ofert, zaś  

o jej szczegółach poinformuje na swojej stronie internetowej (stosowna informacja 

zostanie zamieszczona w miejscu, gdzie będzie znajdować się dokumentacja 

postępowania – www.bip.przylek.pl , zakładka przetargi). 

 

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym przez Urząd Zamówień Publicznych,  

powyższe zachowanie w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa  

w art. 86  ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje 

bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa 

termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej 

obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem 

http://www.bip.przylek.pl/
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transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić 

naruszenia przepisów ustawy Pzp. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. W trakcie otwarcia ofert zostanie ogłoszona nazwa 

Wykonawcy, oferowana przez niego cena oraz inne szczegóły, zgodnie z art. 86 ust. 4 

PZP. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informacje  

o wysokości kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.przylek.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny i innych kryteriów oceny ofert. 
 

Rozdział 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 

1. Cenę należy podać na formularzu „OFERTA” 
1) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 
2) należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku VAT i cenę brutto. 

2. Ceny dla poszczególnych czynności muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014r.o informowaniu o cenach 
towarów i usług, (Dz. U.2019r., poz.178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 
złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). 

3. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.o 
podatku od towarów i usług. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu 
zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 
5. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacja 
przedmiotu zamówienia. 
 

Rozdział 14. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 

ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści specyfikacji Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej www.bip.przylek.pl, na której została zamieszczona 
specyfikacja. 

2. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.przylek.pl, na której 
została zamieszczona specyfikacja. 

 

 

 

 

http://www.bip.przylek.pl/
http://www.bip.przylek.pl/
http://www.bip.przylek.pl/
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Rozdział 15. Prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem 
składania ofert. 
 

1. Wykonawca może przed upływem terminu wyznaczonym do składania ofert, zmienić lub 
wycofać ofertę. 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 
będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian musi być przygotowane, opieczętowane, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej SIWZ a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniem „ZMIANA”. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem 
oferty zamiennej nie będzie otwierana. 

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – w zamkniętej kopercie z napisem 
„WYCOFANIE OFERTY”. W celu sprawdzenia wiarygodności złożonego powiadomienia  
o wycofaniu oferty, do pisemnego powiadomienia należy dołączyć : aktualny odpis  
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik, do powiadomienia musi być również załączone pełnomocnictwo określające 
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 

4. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane  
w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożoną ofertą, koperty wewnętrzne ofert wycofanych zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania. 

5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
 

Rozdział 16. Informacje o trybie weryfikacji spełnienia warunków 
wymaganych od wykonawcy i o uprawnieniu zamawiającego do 
wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń dokumentów, 
pełnomocnictw i żądania składania wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
1. Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi  

i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione 
zgodnie z warunkami i kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, ale nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 7. 



znak sprawy: ZP.271.5.2020 
 

Strona 18 z 24 
 

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa  
w art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia 
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 

Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  
i sposobu oceny ofert 
 

1. Tryb oceny ofert. 
Oferty oceniane będą w 2 etapach: 
 
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w 
przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te 
zostaną uznane za odrzucone. 
 
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. 
W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez 
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. 
 
2. Kryteria oceny ofert. 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia publicznego, 
Zamawiający przyjął dwa kryteria oceny ofert – cenę brutto oferty przypisując mu wagę 
procentową  (60%) oraz wiek pojazdów przewidzianych do wykonania usługi transportowej 
przypisując mu wagę procentową (40%). 
 
Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów według w/w kryteriów 
oceny, zostanie wezwany przez Zamawiającego, aby w terminie 5 dni dostarczył 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 niniejszej 
SIWZ. 
 
3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów. 
3.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia publicznego, 
       Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert :  
       Cena ofertowa brutto – 60% 
       Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego 
zamówienia – 
       - według następującego wzoru. 
 

najniższa cena ofertowa brutto 
          C = ----------------------------------------------- x 60 pkt. 

cena oferty badanej 
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        Wiek pojazdów – 40% 
        Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium wiek pojazdów – według następującego 
wzoru: 
 
 
                                                 suma wieku 7 pojazdów najniższa 
                                        W =--------------------------------------------------- x 40 pkt. 
                                                 suma wieku 7 pojazdów badanej oferty 

 
Następnie dla poszczególnych ofert nastąpi zsumowanie punktów według wzoru : 
                                         Wz = C+W 
gdzie : Wz – łączna suma punktów dla ocenianej oferty. 
3.2.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 
 
3.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 
punktów przyznaną wg. powyżej wskazanych kryteriów. 
3.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej za względu na to, że 
      zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
      złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
3.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
      elektronicznej. 
3.6. Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
 

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Pzp i w niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
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spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których 

dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

4. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w  ust. 1 pkt 1) i 4) na stronie 

internetowej www.bip.przylek.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

6. 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. 

7. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca, którego oferta uznana zostanie jako 

najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy może zostać zobowiązany do przedłożenia 

umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego 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 – w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. 

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

terminu, o którym mowa w pkt. 8, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

     a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 

     lub 

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia 

odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie 

jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze. 

10. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na 

warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy 

- Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

http://www.bip.przylek.pl/
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podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

Rozdział 19. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
1. Umowa o realizację zamówienia z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na  takich 

warunkach jakie wynikają z postanowień niniejszej specyfikacji i z projektu umowy 

(wzoru). 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności 

przewidzianych w SIWZ i /lub ogłoszeniu o zamówieniu. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku  

zaistnienia okoliczności wskazanych we wzorze umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki 
VAT. 

 

Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej 

przysługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także (wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ) organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  

w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci: 

1) Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej.  

2) Poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
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podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

 

Rozdział 21. Zasady udostępniania dokumentów 
 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 

protokołu (które są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub 

informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli  

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 

sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 

w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub 

utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

treści złożonych ofert. 

Rozdział 22. Postanowienia końcowe 
1. SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej www.bip.przylek.pl  

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz kodeks cywilny. 

3. 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,), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przyłęk, którą reprezentuje 

Wójt Gminy Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel. (48) 6773016, adres e-mail: 

przylek@przylek.pl;  

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej 

na adres e-mail: bodo.radom@gmail.com ; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

http://www.bip.przylek.pl/
mailto:przylek@przylek.pl
mailto:bodo.radom@gmail.com
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w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym  

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

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

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

czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

j) 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. 
 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą postępowania o udzieleniu zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnych z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdział 23. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ 
Zał. nr 1 – Formularz oferty 
Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Zał. nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Zał. nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
Zał. nr 5 – Wykaz wykonanych usług 
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Zał. nr 6 – Wykaz pojazdów  
Zał. nr 7 – Wzór umowy 
Zał. nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia 


