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I. OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE ZOSTANIE: 

1) w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wągrowiec www.bip.gminawagrowiec.pl, 

3) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego – w Urzędzie Gminy w Wągrowcu ul. Cysterska 22;             

62-100 Wągrowiec. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

 

Zamówienie udzielone zostanie w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie 

art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dla wartości zamówienia poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

W sprawach nieuregulowanych w/w ustawą, zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks 

cywilny. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

„Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie 

nad nimi opieki podczas dowozu w 2021 roku” 

 

KOD GŁÓWNY:      

CPV  60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 

  60130000-8    Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego 

  60112000-6    Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

            

2. Miejsce realizacji zamówienia:  

Dowozy będą realizowane na terenie Gminy Wągrowiec oraz na terenie Miasta Wągrowca  

do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec oraz placówki kształcenia 

specjalnego znajdującej się na terenie Miasta Wągrowiec tj. do: 

1) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiatrowie, 

2) Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie, 

3) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowie Żońskim, 

4) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łeknie, 

5) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, 
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6) Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach, 

7) Szkoły Podstawowej im. Franciszka Łakińskiego w Łaziskach, 

8) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu. 

 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Dowóz i odwóz uczniów szkół wymienionych w rozdziale III ust. 2 odbywać się będzie  

w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej  

z wyłączeniem okresu przerwy zimowej tj. od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego  

2021 r. i przerwy letniej tj. od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkałych  

na terenie Gminy Wągrowiec: z domu do szkoły i z powrotem oraz opieka opiekuna podczas 

tego dowozu tj. osoby pełnoletniej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych, spełniającej 

kryteria, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. z poz. 152). Wykonawca jest 

zobowiązany zrealizować zamówienie zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik Nr 7 do 

SIWZ.  

Przewóz powinien odbywać się na podstawie imiennych biletów miesięcznych  

w otwartej komunikacji autobusowej.  

 Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla 

poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży 

i jak najkrótszy czas oczekiwania na zajęcia szkolne. Wykonawca zapewni również opiekę nad 

uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych. Opiekę może 

sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

spełniająca kryteria, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o 

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Opiekunem dowozu nie może 

być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna dowozu obejmuje w szczególności: 

sprawowanie  nadzoru nad  poprawnym  zachowaniem  dzieci  i młodzieży  w  pojazdach, 

otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego 

utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu, przeprowadzanie  

dzieci i młodzieży przez  jezdnię, udzielanie  wszelkiej niezbędnej  pomocy przewożonym 

uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu. 

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi  

do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa 

związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.  

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), przez osoby mające odpowiednie 

uprawnienia do świadczenia tych usług.  

Zestawienie dowozów i odwozów uczniów znajduje się w  załączniku nr 7 do SIWZ. Liczba 

dzieci z poszczególnych miejscowości objęta dowozami i odwozami do i ze szkół zawarta jest  

w załączniku 1A do SIWZ. 

Dopuszcza się: 
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1) możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego, 

2) możliwość zmiany trasy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu przez Wykonawcę również innych osób, 

nieobjętych w/w zamówieniem (sprzedaż biletów) w granicach norm wyznaczonych przez 

odpowiednie przepisy dotyczące transportu osób. 

5. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 

 poz. 1843 ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 

r., poz. 1944 ze zm.), 

3) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140  

ze zm.) 

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 

ze zm.) 

5) Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym (Dz. U. z 2020 r. z poz. 152) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). 

 

6. Zasady wykonania zamówienia:  

1) usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu 

uczniów; 

2) pojazdy, którymi dysponować będzie Wykonawca w zakresie realizacji zadania muszą 

spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności,                           

w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.), gwarantujących odpowiednią jakość, o określonych 

parametrach technicznych i jakościowych; 

3) Wykonawca zapewnia opiekunów na wszystkich trasach dowozu / odwozu uczniów, 

4) w przypadku awarii autobusu Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie 

wykonania zadania poprzez podstawienie pojazdu zastępczego spełniającego wymagania 

techniczne i wymagania bezpieczeństwa . 

 

7. Zakres oraz warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: 

1) Zakres zamówienia: powtórzenie podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym,  

o którym mowa w rozdziale  III pkt 4; 

2) Wielkość zamówienia: do 15 % wartości zamówienia podstawowego; 

3) Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zbliżonych do warunków określonych  

w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania  

po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, 

że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki 
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zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, 

które uniemożliwiają uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji 

zamówienia podstawowego. 

 

8. Podwykonawstwo. 

 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na usługi. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już 

znane, Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 

wszystkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację usług. 

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 (Pzp) 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. 

5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje  

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

Zasady stosuje się także do dalszych podwykonawców. 

6) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis ten 

stosuje się także do dalszych podwykonawców. 

7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy              

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

8) Zamawiający zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku gdy Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, bada czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22. 

 

9. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 
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Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) tj.: kierowcy autobusów.  

1) Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji 

zatrudnienia. 

2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego  

nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę  

z kierowcami autobusów. 

3) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa  

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze Umowy. 

 

 

IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH, 

ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH, UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ, ZALICZKACH 

1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6  ustawy Pzp do 15% wartości zamówienia podstawowego. Zakres tych usług  

oraz warunki zostały określone w rozdziale III pkt. 7 SIWZ 

4. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

i dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 

V. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA 

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, w stosunku do których 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 ze zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
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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 ze zm.). 

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone  

w art. 22 ust.1b ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnienie  

na poziomie wskazanym przez zamawiającego w zakresie: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -  Wykonawca 

posiada aktualną na dzień składania ofert licencję i pozwolenie zezwalające  

na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika 

drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), 

2) posiadania zdolności technicznych lub zawodowych:  

a) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania ofert,  

a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co 

najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom 

stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości 500 000 zł netto każde.  

b) wykażą, że posiadają co najmniej 18 pojazdów przystosowanych do przewozu 

uczniów, o minimalnej liczbie 40 miejsc siedzących każdy. 

c) wykażą, że osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego: kierowcy 

posiadają określone odrębnymi przepisami kwalifikacje zawodowe: prawo jazdy 

kategorii D zgodnie z przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym, niezbędne do wykonywania czynności związanych z realizacją 

zamówienia oraz przedstawią informację o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.  

3) posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia: 

a) posiadają na realizację przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy 

złotych 00/100), 

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia (od szkód na rzecz osób                    

i mienia) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy 

złotych). 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie winno być złożone w oryginale. 

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 

1) każdy z osobna posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania działalności  

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednimi 

zdolnościami technicznymi lub zawodowymi, oraz dysponują odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3)  wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej  

i finansowej, 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za niewykonanie lun nienależyte wykonanie zobowiązania. 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów 

poprzez stwierdzenie:  

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA 

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJACYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA. 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy  Pzp najpierw  dokona  oceny ofert pod kątem 

przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a  następnie 

wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, dokona oceny podmiotowej wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne – 

czy nie podlega wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału w postępowaniu. 

Następnie Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie  Wykonawcę, którego  

oferta  została  najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  

terminie aktualnych  na  dzień  złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

2. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani 

są załączyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w celu 

potwierdzenia spełnienia wymagań w rozdziale V pkt 2 (załącznik  nr 2A  do SIWZ), 

2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w 

rozdziale V pkt 1 (załącznik 2B do SIWZ) 
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3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik   

nr 2A i 2B do SIWZ) 

 

 

UWAGA: 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zgodnie z pkt. VI.3 SIWZ,               

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,                               

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału postępowania zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ppkt. 2.1). i 2.2). powyżej 

(załącznik nr 2A i 2B do SIWZ). 

3. Ponadto do oferty należy załączyć: 

1) Dowód wniesienia wadium 

2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą 

dokumenty, z których wynika umocowanie po podpisania oferty oraz wszelkich 

dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw – 

oryginała lub poświadczona notarialnie kopia), chyba, że Zamawiający może ją uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1517),  

a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy, na którym Zamawiający 

może pobrać dokument.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku 

podania w ofercie adresu internetowego Zamawiający może pobrać w/w dokumenty  

w formie elektronicznej, o ile są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach 

danych.  

3) Kalkulację wyliczenia ceny podanej w ofercie (Załącznik nr 1A do SIWZ). 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ  (o ile dotyczy). 

Z treści zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  
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- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty 

 pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu 

 podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania  

 w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do 

oferty wykaz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawca terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 

Zamawiającemu  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ). 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia        

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076  ze zm.), 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany 

odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów:  

1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,  w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp, 

2) Aktualnej licencji i zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego przewozu osób, 

zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.)  

na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, 

3) Wykazu środków transportu dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania 

zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – na 

potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (załącznik 

nr 4), 

4) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług: kierowcy autobusów wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz informacji  

o podstawie dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie okoliczności o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5), 

5) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
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których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - na potwierdzenie okoliczności o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (załącznik nr 6), 

6) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – na 

potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

7) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  - na 

potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

6. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 

wystawiony 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 takiego dokumentu, 

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.  

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawca przekazują w formie:  

1) pisemnej, 

2) faxu – nr fax: 67 26 80 803, 

3) elektronicznej - adres e-mail: oswiata@wagrowiec.wlkp.pl. 

mailto:oswiata@wagrowiec.wlkp.pl
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2. W niniejszym postępowaniu ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody aby oferta została złożona w postaci elektronicznej, 

podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju  podpisu  

3. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt 

otrzymania informacji. W takim przypadku korespondencję uznaje się za doręczoną pomimo 

ewentualnego niepotwierdzenia odbioru. 

4. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) Dorota Chojnacka-Szymczak tel. +48 67 268 08 14, godz. urzędowania: poniedziałek 

8:00-16:00, wtorek – piątek: 7:30-15:30; 

2) Agnieszka Suska tel.  +48 67 268 08 04, godz. urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, 

wtorek – piątek: 7:30-15:30. 

5. Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.gminawagrowiec.pl od dnia publikacji ogłoszenia          

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później  niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem, że  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania 

ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych 

10. W przypadku gdy zmiana SIWZ powodowała będzie konieczność zmian w przygotowaniu 

oferty Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

do wprowadzenia zmian. 

11. Zamawiający nie przewiduje spotkań z ubiegającymi się o zamówienie. 

 

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych). 

2. Termin wniesienia wadium 27.11.2020 r. godz. 900. 

3. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: 

1) pieniądzu, 

http://www.bip.gminawagrowiec.pl/
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu pieniężnym spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w PKO Bank Polski S.A. Nr 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067  

 z dopiskiem:  

Wadium – „Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych  

oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas dowozu w 2021 roku” 

Zamawiający zaleca, aby kopia przelewu (wpłaty wadium) załączona została do oferty. 

 

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność  

za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 

ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.  

6. Wadium w formie innej niż pieniężna należy zdeponować w Kasie Urzędu – pokój 107,  

a kopię dopiąć do oferty. 

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeśli w podanym terminie rachunek 

bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 

8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

1) nazwę i adres Zamawiającego, 

2) nazwę zamówienia, 

3) nazwę i adres Wykonawcy, 

4) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie  

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, braku 

podstaw wykluczenia lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
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12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

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

leżących po stronie Wykonawcy. 

13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

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

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium (na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp) jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. Dzień pierwszy jest dniem 

składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą – z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.2,  powoduje wykluczenie Wykonawcy  

z postępowania.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeśli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Forma oferty: 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim; w przypadku dokumentów lub oświadczeń 

sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język 

polski; 

2) ofertę należy złożyć w formie pisemnej; 
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3) oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem 

(czytelnie) oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do jej podpisywania; 

4) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji 

których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp należy 

złożyć w oryginale; 

5) dokumenty inne niż oświadczenia należy złożyć w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

6)  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; 

7) jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie;  

8) wszystkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 

9) zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, a jej kartki ponumerowane. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Pojęcie „oferta” oznacza wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 i 1A do SIWZ)  

z wszystkimi załącznikami, które stanowią dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 2 i 3 

SIWZ. 

5. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść jest zgodna                         

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wskazanym jest aby również układ 

graficzny odpowiadał wzorom załączonym do SIWZ. 

6. Wykonawca dostarczy ofertę w opakowaniu zamkniętym w taki sposób, aby nie można było 

zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert,  zaadresowanym na Zamawiającego  

i oznaczonym: 

 

Oferta – „Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz 

sprawowanie nad nimi opieki podczas dowozu w 2021 roku” 

Nie otwierać przed  27.11.2020 r., godz. 9:15 

Wykonawca umieści na opakowaniu również swoją nazwę oraz adres. 

 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. W celu dokonania zmian lub wycofania oferty Wykonawca informuje 

Zamawiającego za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem 

składania ofert. Opakowanie powinno być dodatkowo oznaczone odpowiednio określeniami  

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, a Wykonawca 

zastrzegł, że informacje nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) muszą one być 
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umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu opisanym jak w pkt. 6 z dopiskiem 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zastrzeżenie informacji, danych dokumentów i oświadczeń 

nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 

konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

9. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie dla celów statystycznych czy 

jest mikroprzedsiębiorcą, bądź małym lub średnim przedsiębiorcą, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.):  

a) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie 

mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  

w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 

jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

b) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie 

mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  

w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 

jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który 

nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

c) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie 

mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  

w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 

jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który 

nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą 

 

XI. MIEJSCE  I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.11.2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, 

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec – pokój nr 100 (Biuro 

podawcze). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2020 r., o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego, 

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec,  – pokój nr 305. 

3. Podczas otwarcia ofert mogą być obecni Wykonawcy. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a)  kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 



„Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad nimi 

opieki podczas dowozu w 2021 roku” 

 

 

- 17 - 
 

5. Oferty złożone do Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom. 

 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT 

 

1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „OFERTA” . 

Wynagrodzenie Wykonawcy powinno wynikać z wypełnionego formularza cenowego, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. 

2. Wykonawca powinien określić cenę jednostkową biletów miesięcznych  netto, wartość netto   

i wartość brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym. Podatek VAT 

należy naliczyć wg stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.  

3. Ceny jednostkowe powinny zawierać wszystkie upusty. 

4. Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

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

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

podatku. Brak załączenia do oferty tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty Wykonawcy nie 

prowadzi do powstania u Zamawiającego ww. obowiązku. 

6. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od Wykonawców wyjaśnienia treści 

oferty. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem                    

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, tj. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawcom, którzy złożyli 

oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje wówczas roszczenie o zwrot uzasadnionych 

kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami. 

a) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt.) 

b) Termin płatności faktury - waga kryterium 20 % (max 20 pkt.) 

c) Czas podstawienia autobusu zastępczego - waga kryterium 20% ( max 20 pkt.) 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów 



„Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad nimi 

opieki podczas dowozu w 2021 roku” 

 

 

- 18 - 
 

a) Kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie 

poniższego wzoru: 

 

- oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt. P1 max. 60% - 60 pkt. 

 

                    C min 

P1 =    ---------------------      x 60 

                    C bad 

gdzie: 

P1 – ilość punktów w kryterium cena 

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

C bad – cena oferty badanej 

 

b) Punkty za proponowany termin płatności – P2  max. 20% - 20 pkt. tj. 

 

Przyjmuje się, że minimalny wymagany termin płatności to 21 dni:  

- za zadeklarowany termin płatności krótszy niż 21 dni Wykonawca otrzyma  - 0 pkt. 

- za zadeklarowany termin płatności równy lub dłuższy niż 21 dni i krótszy niż 30 dni – 10 pkt.  

- za zadeklarowany termin płatności równy 30 dni  Wykonawca otrzyma – 20 pkt.  

 

c) Punkty za proponowany czas podstawienia autobusu zastępczego – P3 max 20% - 20 pkt. 

tj. Czas reakcji oznacza czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii 

autobusu liczony od chwili zgłoszenia awarii. 

- za zadeklarowany czas podstawienia autobusu powyżej 1 godziny – 0 pkt. 

- za zadeklarowany czas podstawienia autobusu powyżej 0,5 godziny do 1 godziny – 10 pkt. 

- za zadeklarowany czas podstawienia autobusu poniżej lub równy 0,5  godziny – 20 pkt. 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów będącą 

sumą punktów z poszczególnych kryteriów ( P1 + P2 + P3).  

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

5. Jako najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 

oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów. 

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

przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz 

inne omyłki, o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców pisemnie zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp i zamieści informacje o wyborze 

na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn opisanych w art. 89 ustawy 

Pzp: 

1)  jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp; 

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 postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

6) zawiera  błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp; 

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 

9) Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 

10) Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

11) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, 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: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,  

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

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

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 
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mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

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 ust. 1. 

12. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli zajdą okoliczności określone w art. 93 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

XV. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy). 

 

 

XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY. 

 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO UMOWY. 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana  podpisana zostanie  umowa zgodnie  

z załączonym projektem umowy stanowiącym ogólne warunki umowy wg  załącznika nr 9  

do SIWZ.  

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie również zobowiązany do podpisania 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych umożliwiającej wykonanie usługi, 

która jest przedmiotem zamówienia zgodnie z załączonym projektem umowy wg 

załącznika nr 10 do SIWZ.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w formie aneksu do zawartej 

umowy w przypadku okoliczności określonych w art. 144 ustawy Pzp, a także w przypadku 

wystąpienia okoliczności związanych z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii lub innych 

stanów wyjątkowych, w tym związanych z zawieszeniem edukacji. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w formie aneksu  

w przypadku zmniejszenia o 15% ilości przewożonych dzieci. Zamawiający dopuszcza 

zmianę ceny jednostkowej za bilet miesięczny, uwzględniającą zmianę ilości dzieci. 
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5. Zmiana umowy wskazana w pkt. 4 dopuszczona będzie wyłącznie pod warunkiem złożenia 

pisemnego wniosku do Zamawiającego i uzyskania jego pisemnej akceptacji  

na wprowadzenie zmiany.  

 

 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 

 

1. Każdemu Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeśli mają lub miały interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania 

do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, zdanie drugie albo w terminie 10 dni jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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 wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia należy wnieść w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. Odwołanie w tym przypadku może wnieść Wykonawca lub podmiot 

opisany w punkcie 1 oraz dodatkowo organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154    

pkt. 5 ustawy Pzp. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.1 i 3 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. 

5. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty odwołanie wnosi się w terminie: 15 dni od dnia opublikowania w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; w terminie  1 miesiąca od dnia 

zawarcia umowy jeśli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych  

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Szczegółowe zasady postępowania w procedurze odwoławczej reguluje DZIAŁ VI Rozdział 

2 Art. 180 – 198 ustawy Pzp. 

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się w skutek wniesienia skargi stosuje się 

przepisy DZIAŁU VI Rozdział 3 (art. 198a – 198g) ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego o apelacji. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi 

(decyduje data złożenia skargi w placówce operatora publicznego). 
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XIX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO 

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 Gmina Wągrowiec z siedzibą 

mieszczącą się pod adresem: ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26-80-800.– 

reprezentowany przez Wójta Gminy Wągrowiec, zwanego dalej „Administratorem” lub 

„Zamawiającym”. 

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 Administratora. 

3. 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 uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad 

nimi opieki podczas dowozu w 2021 roku” zwanego dalej „zamówieniem”. 

4.  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. 

5. 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. 

6. 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 międzynarodowej1. 

7. 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 

 
1 W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w 
przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych 
zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. 
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ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 164), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 

8. 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 zamówienia2. 

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 Pzp3 ani naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników4. 

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 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 konkursu5, 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 RODO6. 

9. 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 Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp. 
3 Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp. 
4 Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp. 
5 Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp. 
6 Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp. 
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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.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. 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. 

12. 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), 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. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

• Załącznik nr 1   Wzór formularza oferty; 

• Załącznik nr 1A  Wzór formularza cenowego do oferty; 

• Załącznik nr 2A  Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a 

    ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp;  

• Załącznik nr 2B Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a 

    ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp; 

• Załącznik nr 3  Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; 

• Załącznik nr 4  Wzór wykazu środków transportu niezbędnych do wykonania  

   zamówienia; 

• Załącznik nr 5  Wzór wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia; 

• Załącznik nr 6  Wzór wykazu usług; 

• Załącznik nr 7  Zestawienie dowozów i odwozów uczniów poszczególnych szkół; 
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• Załącznik nr 8  Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do  

   dyspozycji niezbędnych zasobów; 

• Załącznik nr 9  Projekt umowy; 

• Załącznik nr 10 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 


