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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie 

gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów 

miesięcznych wraz z dzierżawą dwóch autobusów marki Autosan. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa Zamawiającego:   

Gmina Bogoria  

ul. Opatowska 13 

28 – 210 Bogoria 

tel. 015 – 867-40-86,  tel./fax 015-867-42-81, NIP 8661603248, REGON 830409637 

2. Adres Zamawiającego: Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria 

3. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. 

4. Numer telefonu i faksu Zamawiającego: tel.: 015 – 867-40-86,  tel./fax 015-867-42-81 

5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego do korespondencji w ramach postępowania: urzad@bogoria.pl 

6. Adres strony BIP Zamawiającego, na której umieszczona będzie SIWZ i dokumentacja postępowania: adres strony 

internetowej: http//www.bip.bogoria.pl 

7. Numer referencyjny postępowania: IR.271.11.2020 

8. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony” – art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; ze zm.) (zwanej dalej: ustawą Prawo 

zamówień publicznych). 

9. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, dotyczące 

zamówień o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2450.) 

10. Wartość przedmiotu zamówienia określono przy zastosowaniu średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych w wysokości 4,2693 zł zgodnie                         

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2453). 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą dwóch autobusów 

marki Autosan. Okres realizacji zamówienia: 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.  

1.1. Szczegółowy opis  usług dowozu dzieci do szkół: 

 
Plan dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 

● Trasa nr 1 - dowóz autobus powyżej 50 osób  

- Malkowice – Wola Malkowska – Wola Kiełczyńska – Kiełczyna – Bogoria  
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- Łaziska I – Łaziska II – Rosołówka – Zimnowoda I – Zimnowoda II – Bogoria  

- Ceber wieś – Gorzków – Przyborowice I-Przyborowice II – Kiełczyna Bogoria  

 

Odwóz autobus powyżej 50 osób  

- Zimnowoda I – Zimnowoda II – Rosołówka – Łaziska I – Łaziska II – Kolonia Bogoria I – Kolonia Bogoria II – Mostki  

Łączna długość trasy 86 km.   

 

● Trasa nr 2 - dowóz autobus 40 osób  

- Mostki – Kolonia Bogoria I – Kolonia Bogoria II – Zimnowoda – Bogoria  

-Ceber wieś – Ceber Kolonia – Wierzbka – Malkowice – Łagówka – Ujazdek – Niemirów – Niedźwiedź  

- Niedźwiedź – Niemirów – Wierzbka – Kolonia Ceber – Bogoria  

 

Odwóz autobus 40 osób  

- Oś. Ujazd, Wola Malkowska I – Wola Malkowska II – Malkowice – Ceber, Ceber Kolonia Wierzbka – Niemirów –

Niedźwiedź  

- Niedźwiedź – Łagówka – Ujazdek – Malkowice – Wierzbka – Ceber Kolonia – Ceber Wieś - Bogoria  

Łączna długość trasy 98 km.  

 

Odwóz wcześniejszy  

-12:30 Bogoria - Niedźwiedź – Niemirów – Wierzbka – Kolonia Ceber – Bogoria  

-13:35 Bogoria - Zimnowoda – Rosołówka – Łaziska I – Łaziska II – Kolonia Bogoria 

Łączna długość trasy 52 km.  

 

● Trasa nr 3 – dowóz autobus 40 osób 

Bogoria – Wysoki Duże – Zagorzyce – Szczeglice – Grzybów – Domaradzice – Mała Wieś – Bogoria 

 

Odwóz autobus 40 osób 

Bogoria – Gorzków- Bogoria – Szczeglice-Domaradzice – Zagorzyce – Wysoki Duże – Miłoszowice – Grzybów – 

Bogoria 

 

Odwóz wcześniejszy  

12:40 Bogoria – Rogoźno – Pęcławice Górne – Jurkowice – Witowice – Pełczyce – Budy – Kaczkówka – Jurkowice 

(Kamieniołom)  – Pęcławice Górne  

 

Łączna długość trasy 110 km.  

 

● Trasa nr 4 – dowóz autobus 40 osób 

Bogoria – Pęcławice Górne – Jurkowice (Kamieniołom) – Budy (Kaczkówka) – Budy – Pełczyce – Witowice – Jurkowice 

– Bogoria – Kolonia Wysoki Małe – Bogoria 

 

Odwóz autobus 40 osób 

Bogoria – Kolonia Wysoki Małe – Bogoria – Jurkowice -  Witowice – Pełczyce – Budy – Budy (Kaczkówka) – Pęcławice 

Górne - Bogoria 
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Odwóz wcześniejszy  

12:40 Bogoria – Mała Wieś – Szczeglice – Domaradzice – Miłoszowice – Grzybów – Wysoki Duże – Zagorzyce  

14:00 Bogoria – Gorzków   

 

Łączna długość trasy 125 km.  

 

Dzienny przebieg: 471 km,  ilość uczniów dojeżdżających: 471. Liczba dni nauki w roku szkolnym 2020/2021 to 188 dni. 

 

Wykaz miejscowości wraz  liczbą biletów miesięcznych: 

 

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Ilość biletów 

1.  

 

 

Zespół Placówek Oświatowych - 

Publiczna Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole w Jurkowicach 

 

Budy 17 

Witowice  10 

Pełczyce 28 

Pęcławice Górne 9 

Kolonia Pęcławska 9 

Kolonia Pęcławice 6 

Józefów Witowicki 12 

Jurkowice/Kamieniołom 7 

RAZEM 98 

2.  

 

Zespół Placówek Oświatowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole w Szczeglicach 

 

Szczeglice 4 

Grzybów 17 

Miłoszowice 4 

Domaradzice 23 

Wysoki Duże  8 

Wysoki Małe 2 

Wysoki Średnie 2 

Zagorzyce 10 

RAZEM 70 

3.  

Publiczna Szkoła Podstawowa 

      w Niedźwiedziu 

 

Wierzbka 8 

Ceber 3 

Ujazdek  2 

Łagówka 3 

RAZEM 16 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

Mostki 5 

Malkowice 2 

Wola Malkowska 13 

Moszyny 24 

Kolonia Kiełczyna  11 

Zimnowoda 32 

Gorzków 8 

Gościniec 12 
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Zespół Placówek Oświatowych  

w Bogorii 

Łaziska 16 

Wysoki Średnie 6 

Wysoki Duże 2 

Domaradzice 1 

Rosołówka 7 

Szczeglice 1 

Rogoźno 10 

Wola Kiełczyńska 9 

Miłoszowice 3 

Kolonia Domaradzice 1 

Kolonia Miłoszowice 4 

Mała Wieś 7 

Kolonia Pęcławska  4 

Wysoki Małe 5 

Kolonia Wysoki Małe 8 

Ceber 5 

Przyborowice 20 

Pęcławice Górne 4 

Zagorzyce 3 

Kolonia Pęcławice 12 

Kolonia Bogoria 4 

Kolonia Gorzków 8 

Kiełczyna 12 

Podlesie 15 

Bogoria ul. Osiedlowa 13 

RAZEM 287 

 

Imienny wykaz uczniów uprawnionych do dowożenia zostanie przekazany przewoźnikowi, po przeprowadzonym 

postępowaniu  przetargowym. 

Dowóz uczniów do szkoły (WSIADANIE DZIECI NA PRZYSTANKU) nie później niż godzina 7:50. Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo transportu uczniów zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji 

zamówienia przepisami. 

W okresach zimowo - wiosennym pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane,   a na stopniach 

wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i śnieg, stopnie nie mogą być śliskie. Wykonawca 

zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o przewidywanych lub zaistniałych przeszkodach                  

w przewozie natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej informacji. W przypadku zaistnienia wypadku lub 

innego zdarzenia drogowego kierowca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy. 

W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego dowozy uczniów lub awarii, Wykonawca jest zobowiązany do 

podstawienia pojazdu zastępczego o odpowiedniej liczbie miejsc, spełniającego właściwe wymagania techniczne            

w ruchu drogowym, nie później niż w ciągu czasu zadeklarowanego w ofercie od chwili zdarzenia. Jeżeli Wykonawca 

nie zapewni pojazdów zastępczych w wyznaczonym czasie, Zamawiający może zlecić wykonanie przewozu na danym 

kursie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres 

realizacji zamówienia ważnego ubezpieczenia obowiązującego przy przewozach osób, jak również do posiadania             
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i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego 

rodzaju przewozów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywanym zamówieniem. 

Wykonawca za realizację zamówienia poda cenę ryczałtową, obejmującą całość zamówienia. Cena powinna 

uwzględniać ilość dni wolnych od nauki zgodnie z kalendarzem roku szkolnego z tytułu przerw świątecznych oraz 

dodatkowych dni, w których uczniowie nie dojeżdżają do szkoły. 

W przypadku zmniejszenia ilości uczniów cena ulegnie automatycznemu obniżeniu na podstawie faktycznej 

(zmniejszonej) ilości dzieci. Zmiana w zakresie zmniejszenia ilości uczniów na danej trasie nie powoduje konieczności 

wprowadzania zmian do Umowy (zawarcia Aneksu). W tej materii wystarczy tylko powiadomienie Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

- zamówienie obejmuje przewóz uczniów (dowóz do szkół i odwiezienie do miejsca zamieszkania) na utworzonych 

przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu uczniów   z biletem miesięcznym (w cenach 

biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu), 

- imienna lista uczniów, dla których zostaną zakupione bilety (z podziałem na poszczególne placówki oświatowe) 

zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez dyrektorów szkół – do 25 dnia każdego miesiąca, 

- ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie, 

- zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km do 5% w stosunku 

do ilości km podanej w załączniku nr 1, nie wpływają na zmianę ceny jednostkowej biletu miesięcznego, 

- rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia biletów miesięcznych, 

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany 

planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, likwidacji placówki, odpracowywania dni wolnych, 

itp., 

- w przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy 

dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu 

świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za 

pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu, 

- przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić w razie potrzeby dodatkowe 

kursy, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu, 

- szacunkowa liczba uczniów wynosi: 471 uczniów, 

- opiekę nad uczniami w autobusie podczas przejazdów zagwarantuje Wykonawca. 

- w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przejmie w dzierżawę 2 autobusy szkolne stanowiące własność 

Gminy Bogoria  tj.: 

1.2 ● marki Autosan, typ H9, numer fabryczny VIN: SUASW3AAP2S022077, pojemność silnika 6540 cm³, kolor: 

pomarańczowy, liczba miejsc siedzących: 44, nr rejestracyjny: TSZM 837, rok produkcji – 2002; 

       ● marki Autosan, typ Autosan H9-21, numer fabryczny VIN: 570853, pojemność silnika 6540 cm³, kolor: biało-

niebieski, liczba miejsc siedzących: 40+12, nr rejestracyjny: TSZ 35082., rok produkcji – 1982. 

Dowozy winny być realizowane z zapewnieniem przez Wykonawcę opieki i bezpieczeństwa nad przewożonymi dziećmi i 

młodzieżą szkolną, poprzez zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich przewożonych dzieci i młodzieży oraz 

zadbanie o bezpieczeństwo wsiadania i wysiadania   z autobusu. Przewozy odbywać się będą zgodnie z ustawą              

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. 2140 z późn. zm.) na podstawie zezwoleń na wykonanie regularnych 

przewozów osób  w krajowym transporcie drogowym. Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu 

spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i innych przepisach 

związanych z przewozem osób. 

- Przewoźnik ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających         

w związku z przewozem. 
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- Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem 

przewozów. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian godzin rozpoczęcia przywozów lub odwozów. Zmiany w tym zakresie nie 

powodują konieczności zawierania aneksów do Umowy. 

- Zamawiający zastrzega, że podana ilość uczniów jest ilością planowaną. Ilość uczniów może ulec zmianie w związku   

z np., ruchem uczniów, itp. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bilety miesięczne dla wszystkich uczniów objętych 

obowiązkiem dowożenia do szkół z terenu Gminy Bogoria. 

- Wykonawca nie może przewozić więcej osób niż liczba miejsc w autobusie. Środki transportu, służące do 

wykonywania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie dla wszystkich 

uczniów. 

- Kierowcy autobusów muszą posiadać wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa.  

Zamawiana usługa obejmuje również wyjazdy uczniów na zajęcia pozalekcyjne  o charakterze edukacyjnym. 

Przewidywana ilość kilometrów to około 200 km miesięcznie. Usługę tę należy doliczyć do ceny biletu miesięcznego za 

dowóz 1 ucznia do szkoły. 

Do dziennych kursów nie wlicza się liczby km przebytych przez autobus od siedziby Wykonawcy   do miejsca realizacji 

usługi tj. przebieg kilometrów liczony będzie od miejsca, w którym wsiada pierwszy uczeń, do miejsca, w którym 

wysiada ostatni uczeń. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami szkolnymi w celu dowiezienia dzieci          

z miejsca zamieszkania i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia zgodnie z podanymi trasami. 

● Przewoźnik (Dzierżawca) zobowiązany będzie do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie  z ich 

przeznaczeniem, użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymogami prawidłowej eksploatacji. Nie 

dokonywania zmian na przedmiocie dzierżawy bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego, nie udostępniania 

osobom trzecim przedmiotu dzierżawy do użytkowania, ani podnajmowania przedmiotu dzierżawy bez 

pisemnej zgody Wydzierżawiającego.  

● Wykonawca (Dzierżawca) zobowiązany będzie w pierwszej kolejności użytkować dzierżawione od Gminy 

Bogoria autobusy do świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. 

 

1. Nazwa i kod Wspólnego słownika Zamówień CPV:  

Główny przedmiot zamówienia:  

60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego 

2. Wykonawca musi zaoferować i wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi  

w SIWZ i załącznikach do niego. 

3. Szczegółowe zasady określające sposób wykonania zamówienia publicznego, rozliczeń oraz wysokość kar 

umownych zawarte zostały we wzorze umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ. 

4. Szczegółowe zasady określające zasady dzierżawy, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we 

wzorze umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ. 

 

III. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1.1 Zatrudnienie na umowę o pracę  

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności:  

a) Kierowca autobusu 

Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tekst jednolity z dn. 30.07.2020r.). 



 
 

Numer referencyjny postępowania: IR.271.11.2020. 

7 
Mod_1 

 

Wykonawca zobowiązany jest również; - Zapewnić na swój koszt opiekuna wraz z uprawnieniami do pełnienia opieki 

nad uczniami w autobusie przewożącym dzieci na wskazanych w SIWZ trasach. Opieka nie może być sprawowana 

przez kierowcę. Opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. Opiekun sprawuję opiekę nad dziećmi, dba o ich bezpieczeństwo w czasie ich przewozu, oraz 

podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia uczniom bezpiecznego 

przejścia przez ulicę do szkoły lub miejsca zbiórki skąd rozchodzą się do domów. Opiekun wysiada z pojazdu pierwszy                            

i wsiada ostatni. 

 

1.2 .W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy               

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 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. 

 

1.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane                    

w punkcie 1.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion                           

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów                 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. o ochronie danych osobowych. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. 

 

1.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
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Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

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

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1 czynności.  

1.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

 

IV. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.   

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie zamówienia. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 

2021 r.  

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

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

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 22 ust. 1a - 1b ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

2) nie podlegają wykluczeniu. 

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

stanowiące minimalne poziomy zdolności Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia: 

2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów:  

Wykonawca posiada aktualne zezwolenie (licencję) na wykonywanie przewozu drogowego osób, zgodnie 

z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) 

2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

100.000 PLN (słownie: sto tysięcy PLN). 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.3.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w sytuacji, gdy 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje: co najmniej dwie usługi, polegające na 

przewozie dzieci i młodzieży w komunikacji regularnej dowozu uczniów do szkół, przez okres co 

najmniej 10 miesięcy, o wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto każda. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, 

aby warunek został spełniony samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących 

wspólnie, tzn. co najmniej jeden Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie posiadania wiedzy 

i doświadczenia w powyższym zakresie lub łącznie obaj Wykonawcy wykażą się doświadczeniem          

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie co najmniej jednej usługi spełniającej 

powyższe warunki (łącznie 2 usługi). W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie posiada wymaganej 

wiedzy   i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunku udziału    

w postępowaniu zawierają informacje wyrażone w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia o zamówieniu nie będzie 

opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej 

opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

2.3.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli 

Wykonawca wykaże posiadanie minimum: 

co najmniej 7 autobusów posiadających co najmniej 39 miejsc siedzących , w tym 4 autobusów    

z liczbą miejsc siedzących powyżej 45 w wieku nie starszym niż 17 lat (rok produkcji nie starszy 

niż 2003). 

Wykazując spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca nie 

wlicza stanowiących przedmiot dzierżawy samochodów marki AUTOSAN TYP H9 oraz AUTOSAN TYP 

H9-21. 

Wszystkie pojazdy muszą być w dobrym stanie technicznym, potwierdzone stosownymi przeglądami 

technicznymi, objęte ważnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Pojazdy zgłoszone przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia mają być przystosowane do przewozu młodzieży szkolnej, spełniające 

wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu ruchu drogowego. Wykonawca usługi ma obowiązek 

zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy, a w przypadku awarii środka 

transportu Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować 

nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. 

2.3.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie: 

minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia do przewozu osób pojazdami autobusowymi w 

transporcie krajowym, świadectwa kwalifikacji zawodowej, świadectwa potwierdzające brak 

przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami i szkolenia 

okresowe. 

 

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
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Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  

o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia: wg schematu spełnia 

– nie spełnia. 

3. Podstawy wykluczenia:  

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

3.1.  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie 

określonym przez art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający wykluczy: 

3) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

4) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 

270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 

46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), o charakterze 

terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

b) skarbowe, 

c) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

2012 poz. 769); 

5) wykonawcę, 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 2); 

6) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

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

7) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie 

jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

8)  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia; 

9)  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy  

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu; 

11)  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

12)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358); 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(181)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(218)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(48)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16991855?cm=DOCUMENT
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13)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

14) wykonawców, którzy należąc 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 późn. zm), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

. 

3.2. w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7) i 8) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz.1228 z późn. zm.); (art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych); 

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

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; (art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych); 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania. (art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych); 

4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 

lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych (art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych); 

5) 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 wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Prawo zamówień 

publicznych (pkt 4 powyżej)  (art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych); 

6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających                    

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych (art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Prawo 

zamówień publicznych); 

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy 

Prawo zamówień publicznych). 

3.3. Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 

decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie upłynął 

okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie upłynął 

okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do niniejszego postępowania w 

zakresie wskazanym w niniejszym SIWZ, tj. art. 24 ust. pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7) i 8) ustawy Prawo zamówień 

publicznych), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4 powyżej. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 

zapewnienia konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

  

8. ZASOBY:  

8.1. Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

8.2. 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 
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potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia potencjału lub inne dowody potwierdzające 

dysponowanie zasobami muszą być podpisane przez podmiot udostępniający zgodnie z zasadami 

reprezentacji Wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby.  

8.3. Ze zobowiązania, o którym mowa wyżej muszą wynikać następujące informacje:  

8.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

8.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

8.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

8.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału             

w postępowaniu dotyczących doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

8.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania 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 ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. w zakresie wskazanym 

w SIWZ). 

8.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub  

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.6. 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. 

8.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa inna innego podmiotu, na 

którego zasoby powołuje się Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału    

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

8.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

8.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 8.1 

powyżej w SIWZ. 

Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9.2. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące 

Wykonawcy.  

9.3. W przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowę regulującą współpracę tych wykonawców.  

 

10. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTEPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA 

POSTĘPOWANIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do upływu terminu składania ofert: 

1.1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowo-cenowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ, 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się  o udzielenie zamówienia dokument ten składają łącznie.  

Forma dokumentu: oryginał.  

1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do 

wykluczenia – propozycja oświadczenia określona w Załączniku nr 2 do SIWZ.  

Forma dokumentu: oryginał. 

1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu – propozycja oświadczenia określona w Załączniku nr 3 do SIWZ.  

  Forma dokumentu: oryginał. 

Uwagi w zakresie pkt 1.2. i 1.3.: 

ZASOBY: 

W przypadku, gdy Wykonawca 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 –  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku 

podstaw do wykluczeniu (pkt 1.2. – Załącznik nr 2) oraz oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału           

w postępowaniu (pkt 1.3. – Załącznik nr 3). 

Forma dokumentu: oryginał. 

PODWYKONAWCY:  

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,       

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu –  zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczeniu (pkt 1.2. – Załącznik nr 2) 

oraz oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pkt 1.3. – Załącznik nr 3).  

Forma dokumentu: oryginał. 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (pkt 1.2. – Załącznik nr 2) 

składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pkt 1.3. – Załącznik nr 3) składa każdy z 

Wykonawców w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu. 

Forma dokumentu: oryginały. 

1.4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia  w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

art. 22a Ustawy Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. Propozycja zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia  stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

Forma dokumentu: oryginał. 

1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
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albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub do 

reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o 

udzielenie zamówienia. 

Forma dokumentu: oryginał lub poświadczona notarialnie kopia. 

 

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), Wykonawca winien złożyć 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję oświadczenia przynależności do 

grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły                       

w postępowaniu odrębne oferty zawiera wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.  

Forma dokumentu: oryginał.  

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument  ten składa każdy z nich. 

Oświadczenie należy złożyć na adres:  

Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria 

 

3. PODWYKONAWCY 

3.1. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli 

Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 

Wykonawcę. 

3.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie usługi. 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 usług. 

3.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem 

zamówienia  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 z dnia 29 stycznia  2004r. ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj.: 

5.1. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, potwierdzających, że  nie otwarto likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że  nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt. 7 i pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

5.2. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  (aktualnych 

na dzień złożenia): 

1) zezwolenie (licencję) na wykonywanie przewozu osób, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym, 

2) dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości na kwotę 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy 

złotych) - opłaconej, aktualnej na dzień złożenia, polisy OC na kwotę 100 000 złotych wraz z dowodem 

zapłaty składki lub co najmniej jej rat wymaganych na dzień złożenia dokumentu.  

W przypadku, w którym odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpocznie się pomimo nieuiszczenia składki 

ubezpieczeniowej lub co najmniej rat wymagalnych na dzień złożenia aktualnej na dzień złożenia polisy 

ubezpieczeniowej OC (art. 814 §1 ustawy Kodeks cywilny), Wykonawca składa aktualny na dzień złożenia 

dokument, z którego będzie wynikało, iż Wykonawca jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę gwarancyjną w wysokości 100 000 złotych. 
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 

3) WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG potwierdzający, że Wykonawca wykonywał lub 

wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na przewozie dzieci i młodzieży w komunikacji regularnej 

dowozu uczniów do szkół, przez okres co najmniej 10 miesięcy, o wartości nie niższej niż 100 000 zł 

brutto każda w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby 

warunek został spełniony samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie, tzn. 

co najmniej jeden Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w 

powyższym zakresie (2 usługi) lub łącznie obaj Wykonawcy wykażą się doświadczeniem w zakresie posiadania 

wiedzy i doświadczenia w zakresie co najmniej jednej usługi spełniającej powyższe warunki (łącznie 2 usługi). 

4) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – kierowców 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

5) WYKAZ POJAZDÓW dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi zasobami Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

* Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące 

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w punktach powyżej . 

 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

12. 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 lub spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów dotyczących potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzieln ie z tych 

baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów dotyczących potwierdzenia warunków 

udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(97)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(25)ust(1)pkt(1)
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ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są 

one aktualne. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2020. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub za 

pomocą faksu nr (015) 8674281 lub środków komunikacji elektronicznej na adres Zamawiającego 

urzad@bogoria.pl, lub wiatr.urzad@bogoria.pl, lub chlodnicka.urzad@bogoria.pl. 

Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema,           

że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, 

została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer Zamawiającego, 

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania  

jest: 

imię i nazwisko:  Pani Marlena Chłodnicka w kwestiach merytorycznych 

numer telefonu:      (15)  8674086 wew. 34 

numer faksu:           (15)  8674281 

adres e-mail:           chlodnicka.urzad@bogoria.pl 

 

imię i nazwisko:  Pani Ewelina Wójcik w kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia 

numer telefonu:      (15)  8674086 wew. 40 

numer faksu:           (15)  8674281 

adres e-mail:             wiatr.urzad@bogoria.pl 

 

6. Jawność postępowania i udostępnianie dokumentów: 

6.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ (art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), zawiadomienia, wnioski, 

inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie 

zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 

6.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia. 

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

6.4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6.5. 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 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(25)ust(1)pkt(3)
mailto:urzad@bogoria.pl
mailto:wiatr.urzad@bogoria.pl
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szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym 

wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

6.6. 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. 

6.7.  Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, 

w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, 

Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w 

dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w 

dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

6.8. Nie podlegają ujawnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 

nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6.9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 

dokumenty. 

 

IX. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert na zadane pytanie, zamieszczając treść zapytania i odpowiedzi na stronie 

internetowej BIP: http//www.bip.bogoria.pl , 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. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 

ujawniania źródła zapytania i zamieści ich treść na stronie internetowej: http//www.bip.bogoria.pl 

6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 

SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 

udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego: http//www.bip.bogoria.pl 

7. Pytania należy kierować w godzinach pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, z wyłączeniem dni 

ustawowo  wolnych od pracy na adresy: 

Urząd Gminy  w Bogorii 

ul. 11 Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria 

Faks:      (015) 8674281 

Adres poczty elektronicznej:   urzad@bogoria.pl 
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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

9. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także udostępni ją na stronie internetowej (zgodnie z art. 38 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych):  http//www.bip.bogoria.pl 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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 specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, oraz udostępni tę informację na stronie internetowej (zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). 

11. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie pozwalają na jakikolwiek inny niż wskazany w niniejszej SIWZ 

kontakt Wykonawcy z Zamawiającym i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami. Oznacza 

to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

X. UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346). 

 

XI.  WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM. 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

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

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 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 jednak niż 60 dni. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
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2. Oferta winna być złożona przy wykorzystaniu wzoru Formularza ofertowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 

1 do SIWZ. 

3. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia określony odpowiednio w SIWZ i musi być sporządzona w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci 

elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ.  

4. W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez Zamawiającego formularze, oświadczenia i dokumenty 

wskazane w SIWZ. Dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty 

musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres, 

podpisane przez Wykonawcę (osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego 

Wykonawcy). 

6. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, gdy oferta nie będzie podpisana przez wszystkich 

wspólników, do oferty muszą być załączone pełnomocnictwa od pozostałych wspólników (oryginał lub poświadczona 

notarialnie kopia) określające ich zakres. 

7. Oferta musi spełnić następujące wymogi: 

8.1. musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na 

maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym długopisem; 

8.2. formularze i oświadczenie muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy co winno wynikać z właściwych rejestrów lub ewidencji, jeśli 

Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji; 

8.3. załączone do oferty pełnomocnictwa muszą spełniać wymagania Zamawiającego co do ich formy, opisane w 

SIWZ (forma pisemna pod rygorem nieważności, forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez 

notariusza); 

8.4. wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane (parafowane) przez 

Wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę - osobę lub 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy winno wynikać z właściwych rejestrów lub ewidencji, jeśli Wykonawca podlega wpisowi do 

takich rejestrów lub ewidencji lub pełnomocnictwa. Oferta wraz z załącznikami powinna być zespolona w sposób 

uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

10. Opakowanie oferty: 

10.1. ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, 

10.2. opakowanie (koperta) powinno być oznaczone danymi Wykonawcy oraz dokładnym jego adresem 

(dopuszcza się odcisk pieczęci) i opisane w następujący sposób: 

,,Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria nie później niż do dnia: 21.08.2020 r. do 

godz. 09:00.”  

i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu: 

„Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria w roku 

szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą dwóch autobusów marki 

Autosan” 

„Nie otwierać przed dniem 21.08.2018 r. godz. 14.00”. 

   

Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca.  



 
 

Numer referencyjny postępowania: IR.271.11.2020. 

22 
Mod_1 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

13. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 12, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

14. 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. 

15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których 

mowa w pkt 13, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

19. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczc iwej konkurencji 

(art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010 z późn. zm.), nie mogę być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić                  

w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca 

zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie 

charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek 

określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja: 

- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XV. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

 

XVI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ 

LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, 

ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY 

W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI.  
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XVII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI I WYMOGU ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.  

1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. W związku z pkt 1, Zamawiający nie określa opisu sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 

warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny. 

 

XVIII. AKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, w tym nie przewiduje informacji o przewidywanym wyborze 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

XIX. UMOWA RAMOWA 

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

XXI. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

XXII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Bogorii 

ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2020 r. do godz. 09:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2020 r. o godz. 09:00. 

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. 

4. 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. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Bogorii 

ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej http//www.bip.bogoria.pl 

informacje dotyczące: 

8.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

8.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

8.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
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9. Zmiana i wycofanie oferty: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), oznaczonym i 

opisanym w sposób wskazany w SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XXIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.       

1. Wykonawca podaje cenę oferty w „Formularzu ofertowo-cenowym” – wg wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Wykonawca podaje wyliczoną wartość brutto i netto, przy uwzględnieniu wszystkich elementów wchodzących w jej 

zakres. Cena brutto oferty musi uwzględniać podatek VAT. 

3. Wykonawca, stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. 

4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi (o zaokrągleniu drugiej cyfry po przecinku w „dół”                               

lub w „górę” decyduje trzecia cyfra po przecinku). 

5. Wyliczoną cenę oferty wykonawca podaje liczbowo i słownie w odpowiedniej części Formularza ofertowo-

cenowego. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena 

ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W ofercie należy podać cenę biletu miesięcznego (brutto), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 

całkowitą wartość zobowiązania uwzględniającą koszt zakupu biletów miesięcznych na wszystkie trasy 

przez faktyczny okres świadczenia usługi (10 miesięcy) /KRYTERIUM OCENY OFERT NR 1/ oraz kwotę 

brutto miesięcznego czynszu dzierżawy samochodów marki Autosan, typ H9, numer fabryczny VIN: 

SUASW3AAP2S022077, pojemność silnika 6540 cm³, kolor: pomarańczowy, liczba miejsc siedzących: 44,             

nr rejestracyjny: TSZM 837, rok produkcji – 2002 oraz Autosan, typ Autosan H9-21, numer fabryczny VIN: 570853, 

pojemność silnika 6540 cm³, kolor: biało-niebieski, liczba miejsc siedzących: 40+12, nr rejestracyjny: TSZ 35082., 

rok produkcji – 1982. i całkowitą wartość czynszu dzierżawy za okres 10 miesięcy /KRYTERIUM OCENY 

OFERT NR 2/. 

6. Wykonawca w Formularzu ofertowym podaje cenę ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie 

z kalkulacjami cenowymi zawartymi w ofercie Wykonawcy, uwzględniając opis przedmiotu zamówienia. 

7. W cenie za wykonanie całości zamówienia należy ująć wszelkie czynniki konieczne do jego wykonania, tj. koszty 

zakupu paliwa, eksploatacji i ewentualnych napraw pojazdów, badań technicznych, koszty zatrudnienia kierowców 

oraz wszelkich innych opłat związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne marże i 

opusty należy wkalkulować w cenę oferty.  

8. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji zaoferowanej ceny. 

9. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 

uwzględniając treść SIWZ, załączników do niej, wzoru umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą  do żądania zmiany wynagrodzenia, w związku z tym cena oferty brutto jest ceną 

ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu 

wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. 

10. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że jest ono stałe w okresie trwania umowy, w zakresie cen ryczałtowych, 

nawet w sytuacji zwiększenia się ilości dowożonych uczniów. 
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11. W przypadku zmniejszenia się liczby uczniów, Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone, wg. faktycznej 

ilości. 

12. Zmiany ilości liczby uczniów nie powodują konieczności zawierania aneksów do Umowy. 

13. Wykonawcy są zobowiązani do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami 

wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

14. 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. 

15. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

XXIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

KRYTERIA: 

1. Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

1) Cena biletów CB– waga max. 50% (KRYTERIUM 1), obliczona w sposób określony w SIWZ: 

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia 

dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

CB = Cena najtańszej oferty brutto/cena badanej oferty brutto x 100 pkt. x 50% 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena biletów – 50 pkt. 

2) Dzierżawa samochodu T- waga max. 10% 

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia 

dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

CT = cena badanej oferty brutto /cena najwyższej spośród wszystkich ofert brutto/ x100pkt x 10% 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena biletów – 10 pkt. 

3) Czas podstawienia pojazdu zastępczego [R] spełniającego warunki przewidziane w SIWZ dla 

potencjału technicznego Wykonawcy nie starszego niż wskazane w ofercie Wykonawcy w przypadku 

awarii pojazdu – waga max. 20% (KRYTERIUM 3). 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu zdarzenia, nie może być dłuższy niż 

75 min. 

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższych zasad: 

do 15 minut – 20 pkt 

od 16 do 30 minut – 15 pkt  

od 31 do 45 minut  - 10 pkt  

od 45 do 60 minut  - 5 pkt  

od 60 do 75 minut – 0 pkt. 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w czas reakcji – 20 pkt. 

4) Wiek pojazdów – rok produkcji [WP] spełniających warunki przewidziane w SIWZ dla potencjału 

technicznego Wykonawcy, w tym pojazdu zastępczego – waga max 20 pkt (KRYTERIUM 4). 

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższych zasad: Wykonawca, który 

zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdów, którymi świadczone będą usługi dowozu będzie się mieścił w 

przedziale: 

- nowe pojazdy -  rok produkcji: 2020  – otrzyma 20 pkt 
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- pojazdy nie starsze niż 1 roczne - rok produkcji: 2019 – otrzyma 19 pkt  

- pojazdy nie starsze niż 2 letnie - rok produkcji:  2018 – otrzyma 18 pkt  

- pojazdy nie starsze niż 3 letnie - rok produkcji: 2017 – otrzyma 17 pkt  

- pojazdy nie starsze niż 4 letnie - rok produkcji: 2016 – otrzyma 16 pkt  

- pojazdy nie starsze niż 5 letnie - rok produkcji: 2015 – otrzyma 14 pkt  

- pojazdy nie starsze niż 6 letnie - rok produkcji: 2013– otrzyma 12 pkt  

- pojazdy nie starsze niż 7 letnie - rok produkcji: 2012 – otrzyma 10 pkt  

- pojazdy nie starsze niż 8 letnie - rok produkcji: 2011 – otrzyma 9 pkt  

- pojazdy nie starsze niż 9 letnie - rok produkcji: 2010 – otrzyma 8 pkt 

- pojazdy nie starsze niż 10 letnie - rok produkcji: 2009 – otrzyma 7 pkt 

- pojazdy nie starsze niż 11 letnie - rok produkcji: 2008 – otrzyma 6 pkt 

- pojazdy nie starsze niż 12 letnie - rok produkcji: 2007 – otrzyma 5 pkt 

- pojazdy nie starsze niż 13 letnie - rok produkcji: 2006 – otrzyma 4 pkt 

- pojazdy nie starsze niż 14 letnie - rok produkcji: 2005 – otrzyma 3 pkt 

- pojazdy nie starsze niż 15 letnie - rok produkcji: 2004 – otrzyma 2 pkt 

- pojazdy nie starsze niż 16 letnie - rok produkcji: 2003 – otrzyma 1 pkt 

- pojazdy 17 letnie (nie starsze niż 17 letnie) - rok produkcji: 2003 – otrzyma 0 pkt. 

Deklarując wiek pojazdów Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę najstarszy wiek iem pojazd (rok 

produkcji), za pomocą którego Wykonawca będzie świadczył usługi  dowozu dzieci i zastosować przedział 

właściwy dla najstarszego z pojazdów pod względem wieku – roku produkcji. Deklarując wiek pojazdów, 

Wykonawca nie bierze pod uwagę pojazdu stanowiącego przedmiot dzierżawy, o którym mowa w Rozdziale II 

pkt 1.2. SIWZ. 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium wiek pojazdów – 20 pkt.  

Wiek należy podać w pełnych latach wynikających z dowodów rejestracyjnych.  

 

UWAGA: 

 Wykonawca określa cenę biletu [CB], cenę dzierżawy [T], czas podstawienia pojazdu zastępczego [R] oraz 

wiek pojazdów [WP] w odpowiednim miejscu Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

 Brak określenia czasu podstawienia pojazdu zastępczego lub wieku pojazdów w odpowiednim miejscu 

Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, skutkować będzie nieprzyznaniem 

punktów w kryterium odpowiednio „czas reakcji"  lub „wiek pojazdów” i uznaniem, iż Wykonawca oferuje 

maksymalny dopuszczalny czas podstawienia pojazdu zastępczego (75 minut) i/lub maksymalnie 

dopuszczalny wiek pojazdów (17 lat, rocznik 2003 ).  

 Wskazanie przez Wykonawcę, maksymalnego dopuszczalnego czasu podstawienia pojazdu zastępczego 

lub maksymalnego dopuszczalnego wieku pojazdów, skutkować będzie nieprzyznaniem punktów w 

kryterium odpowiednio „czas podstawienia pojazdu zastępczego "  lub „wiek pojazdów”. 

 Wskazanie przez Wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego krótszego niż 15 minut od chwili 

zdarzenia nie będzie dodatkowo punktowane, co oznacza, że Zamawiający przyzna 20 pkt. 

 Wskazanie przez Wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego dłuższego niż 75 minut od chwili 

zdarzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 Wskazanie przez Wykonawcę wieku pojazdów starszego niż dopuszczalny przez Zamawiającego 

maksymalny wiek pojazdów (17 lat, rocznik 2003 ) skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
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1.3. Wynik punktowy: 

W = CB + T+R+WP 

gdzie: 

W -  wynik punktowy 

CB  -  liczba punktów w kryterium cena biletów, wyliczona według wzoru z pkt 1) 

T  -  liczba punktów w kryterium dzierżawa, według zasad z pkt 2) 

R  -  liczba punktów w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego , według zasad z 

pkt 3) 

WP  -  liczba punktów w kryterium wiek pojazdów, według zasad z pkt 4) 

Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów. 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych 

odpowiednio wg zasad podanych powyżej w pkt 1) – 4). 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty oraz dokonywanie, z wyjątkiem danych wskazanych w punkcie 4 niniejszego Rozdziału jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, a złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty  

z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

RAŻĄCO NISKA CENA: 

7. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w 

zakresie: 

7.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

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

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2177. Z późn. zm.); 
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7.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

7.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu,  

w którym realizowane jest zamówienie; 

7.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

7.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

8.1.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 

poprzedzającym, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

8.1.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem 

okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 

Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym. 

8.1.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

ODRZUCENIE OFERT: 

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. oferta: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki/omyłek 

w treści oferty polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 

MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W 

WALUTACH OBCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

będą prowadzone w walucie polskiej (polski złoty). 

 

XXVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(89)_1?pit=2017-01-29
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(89)_2?pit=2017-01-29
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1. 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 ustawy Prawo zamówień publicznych, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

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

pkt 1 ppkt 2) powyżej (o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których 

dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i 4), na stronie internetowej: 

http//www.bip.bogoria.pl 

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

z ważnym interesem publicznym. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni 

- jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa 

w pkt 5, jeżeli: 

6.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 

6.2. upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 

kończące postępowanie odwoławcze. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 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. 

8. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

9. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający może nie ujawniać niektórych informacji, jeżeli ich ujawnienie 

mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, lub mogłoby naruszyć 

uzasadnione interesy gospodarcze wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi. 

10. Umowa na dowóz uczniów zostanie zawarta na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 10 do SIWZ, umowa dzierżawy zostanie zawarta na warunkach wskazanych w we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.  

 

XXVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XXVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1)  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 pkt 4) powyżej, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 

najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu  

składania ofert, 

2)  złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych 

kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który 

ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego 

przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

XXIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Wzór umowy na świadczenie usług dowozu uczniów stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 

Wzór umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 

zawartych w niej warunkach. 

2. Zapisy wskazane we wzorze umowy zostaną dostosowane do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający dokona uzupełnienia zapisów wzoru umowy we 

wskazanych w niej miejscach stosownie do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

3. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

5. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 

6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
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7. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Zakres zmian w umowie umowy o świadczenie usług dowozu uczniów określa §8 wzoru umowy stanowiący 

Załącznik nr 10 do SIWZ, tj.: zmiany umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiany zakresu usługi, 

2) zmiany ceny usługi, 

3) zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem umowy, 

4) zmiany tytułu prawnego do prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 

Zaoferowana cena biletu miesięcznego brutto, stanowiąca podstawę do wyliczenia całkowitej wartości 

zobowiązania nie wzrośnie w roku szkolnym 2020/2021. 

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

za każdym razem ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień 

wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących 

nieistotnych zmian, w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem 

prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy, Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym 

zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia z powodu: 1) 

uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć; 2) z powodu okoliczności siły wyższej. 

Zmiana istotnych postanowień Umowy w zakresie ceny, jest dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług. Zamawiający może dokonać zmian postanowień umowy w zakresie zmiany organizacji i tras 

dowozu lub ilości wykonywanych kursów w sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych 

dotyczących uczniów. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu, 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zwiększenie się liczby uczniów w trakcie roku szkolnego na 

poszczególnych trasach o 1-2 uczniów nie wymagające zmiany pojazdu dowożącego nie wpłynie na zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana liczby uczniów w trakcie roku szkolnego na poszczególnych trasach, 

powodująca konieczność zmiany środka transportu wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

9. Zakres zmian w umowie umowy dzierżawy  - Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie 

dzierżawy, której wzór stanowi Załącznik nr 11: 

10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem postanowień powyżej podlega unieważnieniu. Na miejsce 

unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

11. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy 

dopuszczalne zgodnie z postanowieniami powyżej obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia. 

 

XXX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
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1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

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

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 

Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której 

zamieszczono SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 

do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu 

oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do 

czasu otwarcia rozprawy przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej. 

 

XXXI. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), 

zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bogoria reprezentowany przez Wójta 

Gminy Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, adres e-mail: urzad@bogoria.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod 

adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby 

mailto:urzad@bogoria.pl
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Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 

ze zm. – zwaną dalej „Pzp”) „Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie 

gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą 

dwóch autobusów marki Autosan” zwanego dalej „zamówieniem”. 

3.  Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869  ze zm.) oraz innych 

przepisów prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami 

danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; 

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 

3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. 

Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), akty 

wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

1)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających 

przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub 

daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia. 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, 

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do 
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ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu 

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje 

ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to 

nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3; 

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono 

zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 

skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o 

udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późn. zm.), informujemy iż: 

− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą.  

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu.  

 

XXXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Załączniki stanowią integralną część SIWZ. Ilekroć umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, 

posługuje się pojęciem „załączników do SIWZ” lub „SIWZ”, pod pojęciem tym rozumie się SIWZ z jego 

Załącznikami. 

2. Wykaz załączników: 
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1) Formularz ofertowo – cenowy - Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.  

24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych  – Załącznik nr  3 do SIWZ. 

4) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej  – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

5) Wykaz wykonanych usług  – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

6) Wykaz osób – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

7) Wykaz pojazdów  – Załącznik nr 7 do SIWZ, 

8) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów  – Załącznik nr 8 do SIWZ, 

9) Oświadczenia dotyczące braku przesłanek z art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7) i 8) ustawy Prawo zamówień 

publicznych – Załącznik nr 9 do SIWZ, 

10) Wzór umowy na świadczenie usług dowozu – Załącznik nr 10 do SIWZ, 

11) Wzór umowy dzierżawy  – Załącznik nr 11 do SIWZ, 

 

ZATWIERDZAM:   

Bogoria, dn. 20.08.2020 r. 

Wójt Gminy Bogoria 

 

………………………………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego)
  


