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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:  

 Nazwa zamawiającego:  Gmina Łambinowice  

 Adres zamawiającego:  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

   48-316 Łambinowice 

 

 NIP:  753-23-91-051 

 REGON:  531412846 

 Telefon:  (77) 43 11 300, (77) 43 11 301 

 Faks:  (77) 43 11 346  

 Internet:  www.lambinowice.pl 

 E-mail:  ug@lambinowice.pl 

 

Godziny urzędowania:    

 poniedziałek - 8.30 do 16.30 

 wtorek-piątek  - 7.30 do 15.30 

tel. 77 4311 300, fax 77 4311 346 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych  

i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły w Nysie. 

Zamówienie jest podzielone na dwie części. 

Część I zamówienia - Dowóz uczniów i dzieci na terenie gminy. 

Cześć II zamówienia - Dowóz uczniów z terenu gminy do Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie.  
 

III.1. Zakres zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje: 

I część zamówienia: 

Część pierwsza obejmuje dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli z miejscowości: 

Dworzysko, Szadurczyce, Okopy, Sowin, Wierzbie do Łambinowic  

i odwóz uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli w Łambinowicach i Bielicach do miejscowości:  

Sowin, Wierzbie, Okopy, Bielice, Malerzowice Wielkie, Dworzysko, Szadurczyce. 

 Łączna długość trasy jednego dnia wynosi: 127 km (dwa dowozy i dwa odwozy jednego dnia). 

Długość i przebieg trasy, może w ciągu roku szkolnego ulegać niewielkim zmianom zależnie od 

potrzeb wynikających z organizacji pracy szkół i innych okoliczności mających wpływ na przebieg trasy 

przewozu uczniów, ale nie przekroczy w ramach umowy w sumie 130 km dziennie. 

Ilość osób przewożonych jest zmienna i ze względu na osoby wsiadające i wysiadające może w sumie 

dziennie wynosić nawet 120 osób (tej liczby nie przekroczy), jednakże w tym samym czasie w 

autobusie nie będzie przewożonych więcej niż w sumie 55 osoby, dlatego wykonawca ma obowiązek 

użycia pojazdu co najmniej 55 osobowego, w tym z 44 miejscami siedzącymi. 

http://www.lambinowice.pl/
mailto:ug@lambinowice.pl
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Wykonawca – w przypadku awarii pojazdu musi zapewnić dowóz pojazdem o takim samych 

parametrach – w czasie 1 h od powstania awarii. 

Propozycja rozkładu jazdy części pierwszej zamówienia, z której wynika ustalona dzienna ilość 

kilometrów, znajduje się w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

SCHEMAT ODLEGŁOŚCI dla autobusu szkolnego w km 
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    Bardno    Dla Części I 

       I dowóz  – 16,5 km, II dowóz -  32,5 km 

         I odwóz – 35 km, II odwóz – 43 km 

 Nysa                Dziennie razem – 127 km 

         

Sowin 

Grabin 

2 

5,5 

Malerzowice W 2 

4,5 

Bielice szk. 

 3 
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Wierzbie 

Budzieszowice 
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3,5 

Piątkowice W 

4,5 

2 

4,5 

3 
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2 

Łambinowice skrzyż 

3 

Dworzysko 

2 

Łambinowice szkoły 

Piątkowice M 
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Malerzowice W 1 
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II część zamówienia: 

Część druga zamówienia obejmuje przewóz uczniów z miejscowości: Bielice, Malerzowice Wielkie, 

Dworzysko, Łambinowice, Budzieszowice, Jasienica Dolna i Lasocice do Nysy i odwóz po zajęciach do 

w/w miejscowości dwa razy w ciągu dnia.  

Uwzględniono fakt, że z Dworzyska, Łambinowic, Malerzowic Wielkich, Bielic i Jasienicy Dolnej planuje 

się dowozić tylko po 1 uczniu, natomiast zakłada się, że przez Budzieszowice będzie potrzeba 

czterokrotnego przejazdu w ciągu jednego dnia, oraz że będzie potrzeba dojazdu jeszcze do innej 

miejscowości w związku z indywidualnym planem lekcji uczniów. Jednocześnie dwukrotny dojazd do 

Budzieszowic w rzeczywistości, w związku ze zbieżnym planem zajęć uczniów, może nie być  

potrzebny. 

Obecnie zakłada się, że będzie istniała potrzeba dowozu na tej trasie minimum grupy 8 

uczniów + opiekun - jednym pojazdem; dlatego pojazd musi być przystosowany do 

przewozu co najmniej 12 osób, w tym wszystkie miejsca siedzące. 

Łączna długość tarasy jednego dnia wynosić ma 189 km (dwa dowozy i dwa odwozy). 

Długość rozliczanej trasy może w ciągu roku szkolnego ulegać zmianom zależnie od potrzeb 

wynikających z nowych decyzji o kształceniu specjalnym dzieci, zakończenia przez uczniów nauki, 

zmiany miejsca zamieszkania ucznia i innych okoliczności mających wpływ na przebieg trasy. W takich 

przypadkach zakłada się możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy. 

Plan dowozów dla części drugiej zamówienia wynikać będzie z indywidualnego planu zajęć 

przewożonych uczniów. 

Wykonawca – w przypadku awarii pojazdu musi zapewnić dowóz pojazdem o takim samych 

parametrach – w czasie 1 h od powstania awarii. 
 

Cz. I, II 

1. Postępowanie podzielone jest na 2 części: cz. I, II.  

2. W niniejszej SIWZ Zamawiający stosuje oznaczenie dla części: cz. I i II – tzn., że 

zapisy SIWZ dotyczą każdej części, natomiast w przypadku zastosowania oznaczenia: 

cz. I - tzn. dotyczy tylko części I, cz. II - tzn. dotyczy tylko części II. 

3. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej tras dowozu. 

4. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu 

elektronicznego. 

5. Wykonawca może złożyć 1 ofertę składającą się z 1 lub 2 ofert częściowych, po 1 ofercie 

częściowej na wybraną część zamówienia. 

6. Zamawiający korzysta z procedury określonej w art. 24aa Pzp. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy − opłaconą polisę 

OC na czas trwania umowy, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

8. Opiekę nad uczniami w czasie przewozu zapewnia Zleceniodawca. 

III.2. Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób  
 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie: 

- w części I i II zamówienia od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. - w dni nauki 

szkolnej realizowanej w szkołach, do których dowożeni są uczniowie. 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Search.aspx


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony Dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych  
i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów 

do szkoły w Nysie. 

5 

 

 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W Cz. I i II 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

Cz. I 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów:  

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia przewoźnika 
drogowego – aktualną licencję/koncesje na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.), 

2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Nie precyzuje się. 

3) zdolność techniczna lub zawodowa warunek będzie spełniony, jeżeli: 

a) Wykonawca wykaże się dysponowaniem lub możliwością dysponowania co 

najmniej 1 sprawnym autobusem o ilości miejsc umożliwiających przewiezienie 

jednorazowo minimum 55 osób, w tym co najmniej 44 miejsca siedzące. 

b) Wykonawca wykaże się wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych), co najmniej 1 usługi związanej z transportem 

uczniów do szkół o wartości min. 20.000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem: wartości, przedmiotu i dat 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

(załącznik nr 5 do SIWZ). 

Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca wykazuje usługę nadal trwającą, musi wykazać, 

iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie realizowana, a wartość już 

zrealizowanej części wynosi min. 20.000 zł brutto. Wykonawcy którzy usługi dowozu 
uczniów wykonywali na rzecz Zamawiającego, nie mają obowiązku przedkładania dowodów. 

c) Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą zdolną do 

wykonywania zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do 

stanowiska, jakie zostanie mu powierzone (załącznik nr 9 do SIWZ), tj.: 

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierowcy, posiadającego 

prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawniającej do prowadzenia pojazdów, o 

których mowa powyżej w pkt. 3 a) 

 

Cz. II 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
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1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów:  

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia przewoźnika 
drogowego –aktualną licencję/koncesje na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.), 

2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Nie precyzuje się. 

3) zdolność techniczna lub zawodowa warunek będzie spełniony, jeżeli:  

a) Wykonawca wykaże się dysponowaniem lub możliwością dysponowania co 

najmniej 1 autobusem o ilości miejsc umożliwiającej przewiezienie co najmniej 12 

osób, licząc tylko miejsca siedzące. 

b) Wykonawca wykaże się wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywaniem), co najmniej 1 usługi związanej z 

transportem uczniów do szkół o wartości min. 25.000 zł brutto, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem: wartości, 

przedmiotu i dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te usługi zostały 

wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ). 

Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca wykazuje usługę nadal trwającą, musi wykazać, 
iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie zrealizowana na wartość min. 25.000 

zł brutto. Wykonawcy którzy usługi dowozu uczniów wykonywali na rzecz Zamawiającego, 
nie mają obowiązku przedkładania dowodów. 

c) Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą zdolną do 

wykonywania zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do 

stanowiska, jakie zostaną mu powierzone (załącznik nr 9 do SIWZ), tj.: 

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierowcy, posiadającego 

prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawniającej do prowadzenia pojazdów, o 

których mowa powyżej w pkt. 3 a) 

4. SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKOW DLA WYKONAWCÓW, KTÓRZY SKŁADAJĄ 

OFERTĘ NA WIĘCEJ NIŻ 1 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. 

Zdolność techniczna lub zawodowa: 

przy składaniu przez jednego Wykonawcę ofert na wszystkie części, Wykonawca musi wykazać: 

a) posiadanie co najmniej 2 autobusów; jednego do przewozu co najmniej 55 osób + 

kierowca, w tym co najmniej 44 miejsca siedzące i jednego do przewozu minimum 12 

osób, licząc tylko miejsca siedzące. 

b) się spełnieniem warunków dla tej części zamówienia, dla której zostały one 

ustalone na wyższym poziomie, tj.: co najmniej 1 usługą związaną z transportem 

uczniów do szkół o wartości min. 25.000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem: wartości, przedmiotu i dat wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5 do 

SIWZ). 

   c) się dysponowaniem co najmniej 2 osobami posiadającymi odpowiednie prawo jazdy 

uprawniające do kierowania pojazdami, którymi będzie wykonywane zamówienie, 

chyba, że wykonawca samodzielnie będzie wykonywać jedną część zamówienia 
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wówczas wykonawca wykaże się dysponowaniem 1 osobą posiadającą odpowiednie 

prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami, którymi będzie wykonywane 

zamówienie. 

Wykonawca przekłada ww. dokumenty dla każdej części osobno. 

 

UWAGA DOTYCZY CZ. I i II 

 

Autobusy muszą być dostosowane do przewozu uczniów, posiadać odpowiednią liczbę miejsc 

dostosowaną do wskazanej w SIWZ szacunkowej liczby uczniów, odpowiednio oznakowane (z przodu 

autobusów należy umieścić tablicę koloru żółtego z czarnym napisem „Autobus szkolny”, znak „Stop” 

oraz znak „Uwaga Dzieci”, wyraźnie widoczne podczas wsiadania i wysiadania uczniów). 

Zależnie od potrzeb i indywidualnego planu zajęć uczniów usługa może być realizowana innym 
pojazdem niż ujętym w wykazie autobusem, ale spełniającym wszelkie kryteria określone dla 

przewozów szkolnych. 

Opiekę nad uczniami w czasie przewozu zapewnia Zleceniodawca. Przewoźnik zobowiązany jest do 

współpracy z opiekunem, tak aby umożliwić mu skuteczne wykonanie zadań. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

Cz. I i II 

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale V - 

do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25 a ustawy). 

Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 

ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (załącznik nr 6a), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Jeżeli Wykonawca 

nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą może od razu przedłożyć oświadczenie 

o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej (załącznik nr 6b). 

3. Wraz ze złożeniem oświadczenia (załącznik nr 6a) Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie w zakresie pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (ust. 1 do 3) rozdziału V SIWZ, zostanie wezwany 

do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 
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- w celu wykazania spełniania warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów z 

ust. 2. pkt. 1 i/ lub ust.3 pkt.1) rozdz. V : 

1) licencję/koncesje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 

- w celu wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej z ust. 2 pkt. 3 i/lub 

ust.3 pkt.3  rozdz. V : 

1) wykaz autobusów sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. 

2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług przewozu uczniów do szkół załącznik nr 5 do 

SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

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

– oświadczenie wykonawcy; 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. 

3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

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

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SIWZ). 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 

4 – zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę (z zastrzeżeniem 

rozdziału VII pkt 5 SIWZ), 

 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż 

PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia 

ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

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

 

Cz. I, II 

Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, 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, 

3) Wykonawca w ofercie wskazuje adresy stron, z których można pobrać 

oświadczenia lub dokumenty, o których mowa wyżej 
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4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 

5) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

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

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta 

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

6)  dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby (załącznik nr 

10 do SIWZ). 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

ust. 1 niniejszego rozdziału specyfikacji. 

 

DOTYCZY CZ. I i II: 

5. Prawidłowo złożona oferta każdego Wykonawcy musi zawierać !!! 

 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1) do SIWZ 
- Oświadczenie, (załącznik nr 2) do SIWZ, 
- Oświadczenie, (załącznik nr 3) do SIWZ, 
- Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy zał. nr 

10), 
- Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego 
rejestru, 

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

- Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej 
(załącznik numer 6b SIWZ, jeżeli dotyczy). 

 

VII. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE NA 

PODSTAWIE ART. 23 USTAWY PZP DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ 

DOKUMENTY 

Cz. I, II 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 

ustawy. 
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2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

3. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie 

z rozdz. XII ust. 1 pkt. 3 lit. c) SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty 

umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

UWAGA! 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, 

albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ustawy (ust. 1 rozdziału VI SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy 

z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co 

oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do 

danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

VIII. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Cz. I, II 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych 

podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust.1) 

rozdziału VI SIWZ – dla wszystkich części), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

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 (załącznik nr 10) tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

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

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
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w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w ust. 1 rozdziału VI SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na 

zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (ust. 1 rozdziału VI SIWZ). 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których 

Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane rozdział 

VII SIWZ). 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB, DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

 

Cz. I, II 

1. Porozumiewanie odbywać się będzie w języku polskim. 

2. Zamawiający ustala, że wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne 

będą przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

adres Zamawiającego: 

Gmina Łambinowice 

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

48-316 Łambinowice 

Fax (77) 4 311 346 

Email: zpi@lambinowice.pl 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający 

przyjmuje, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer 

faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z tym pismem. 

4. Dodatkowo, wszelkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający 

będzie zamieszczał na stronie internetowej: http://bip.lambinowice.pl 

5. Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą wg 

zasad określonych art. 38 ustawy. 

6. Zamawiający nie przewiduje spotkania przed przetargiem z Wykonawcami. 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 

mailto:zpi@lambinowice.pl
http://bip.lambinowice.pl/
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- w sprawach organizacyjnych dowozu– Dyrektor Anna Pędziwiatr, tel. (77) 4 311 300 wew. 208 

- w sprawach formalnoprawnych - Inspektor Małgorzata Wydra, tel. (77) 4 311 300 wew. 212 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Cz. I, II 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. 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. 

3. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Cz. I, II 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

3) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 

formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

specyfikacji.  

b) Oświadczenia wymienione w ust. 1 rozdziału VI specyfikacji. 

c) Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do 

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba 

reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana 

jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 

1) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

2) Wykonawca w prowadzonym postępowaniu składa ofertę do części 1 lub do części 2 lub 

jednocześnie do dwóch części zamówienia. 

3) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 

oraz przepisami prawa. 

4) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.  

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
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6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 

oraz dane. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 

2.  Tajemnica przedsiębiorstwa 

1) W przypadku gdy informacje dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm)” i zaleca 

się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

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

zamówień publicznych, tj: 

- nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, 

- informacji dotyczącej ceny, 

- terminu wykonania zamówienia, 

- okresu gwarancji i rękojmi, 

- warunków płatności zawartych w ofercie 

2) Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu 

ofertowym. 

3) Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego. 

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych wymagań. 

5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łambinowice, ul. Tadeusza 

Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Łambinowice jest Pan Bogusław 

Dziadkiewicz - radca prawny, e-mail: dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów i dzieci 

do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz 

uczniów do szkoły w Nysie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

mailto:dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu
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▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn.zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania umowy obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków 

tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których 

dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowanie, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami. 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO względem 

osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 

związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do 

złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o 

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 

RODO. (oświadczenie w formularzu oferty). 

4. Opakowanie i oznakowanie ofert: 

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie 

Zamawiającego: 

Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na jego adres: 
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Wójt Gminy Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice 

Na kopercie (opakowaniu) oferty należy zamieścić następującą informację:  

 

……………………..                                                         Urząd Gminy w Łambinowicach  

   (pieczęć firmy, nr tel.)          ul. Tadeusza Zawadzkiego 29  

                                                                                               48-316 Łambinowice 

OFERTA 

Na zadanie pn. 

„Dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych  

i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły w 

Nysie cz……………..” 

 

Nie otwierać przed dniem  …………..……….…,  godz. 09:00 

                  (podać datę otwarcia ofert) 

 

 

 

W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 

wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcia w trakcie sesji 

otwarcia ofert. 
 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Cz. I, II 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice do dnia 7 lipca 

2020 r. do godz. 900. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

2. Miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach pok. nr 19 /I piętro/ w dniu 7 

lipca 2020r. o godz. 910. 
 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

Cz. I, II 

1. Podstawą obliczenia ceny za usługę jest opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, które 

stanowią integralną część niniejszej SIWZ oraz przepisy dotyczące VAT. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia na 

formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze szczegółowym wyliczeniem 

ceny brutto. 

3. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

formularz oferty wraz z dokumentami na każdą część osobno.  
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4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ten rodzaj 

wynagrodzenia określa art. 632 następująco: 

„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 

rozwiązać umowę.” 

5. Podstawą określenia ceny przez Wykonawcę winna być jego kalkulacja własna wynikająca 

z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz opis przedmiotu 

zamówienia. 

6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie brutto.  

7. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

9. Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość dziennego przedmiotu zamówienia 

osobno dla każdej części. 

10. Podmioty (wykonawcy) zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane 

do uiszczenia podatku VAT w kraju, sporządzają oferty zawierające cenę z 0% stawką podatku 

VAT. W takim przypadku w zakresie kryterium ceny zamawiający dla porównania tych ofert doliczy 

do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego 

z tytułu realizacji umowy, podatku  VAT oraz cła. 

11. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie. 

12. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i kalkulowany na podstawie 

wszystkich wyjaśnień, zmian SIWZ oraz dokumentów stanowiących „Opis Przedmiotu Zamówienia” 

oddzielnie dla każdej części. 

13. Cenę podaną w Formularzu Ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

14. Ceny określone przez Wykonawcę nie podlegają zmianom. 

15. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, stosownie do treści art. 87 ustawy. Zamawiający zawiadomi 

o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

16. Nie dopuszcza się stosowania upustów i rabatów. 

17. Przy kalkulacji ceny wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 
 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

Cz. I, II 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 

niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone 

przez Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert: 
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a) Cena – waga kryterium: 60%, maksymalna ilość pkt. 60  

Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie ceny dziennej brutto podanej w ofercie. 

Ilość punktów zostanie obliczona wg wzoru: 

 

                 najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert 

  Liczba pkt =  …………………………………..…….………………………………… x  60pkt 

      cena badanej oferty 

b) Parametry techniczne - waga kryterium: 20%, maksymalna ilość pkt. 20 

Ocena kryterium „parametry techniczne” odbędzie się na podstawie wyposażenia autobusu: 

- sprawne ogrzewanie / klimatyzacja - 10 pkt 

- nagłośnienie umożliwiające kontakt opiekuna z dziećmi - 10 pkt     

 

c) Kryterium „postępowanie w sytuacjach awaryjnych” (czas podstawienia taboru 

zastępczego) – waga kryterium 20%, maksymalna ilość punktów 20 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium następująco: 

-    czas podstawienia taboru zastępczego będzie dłuższy niż 30 minut – 0 punktów 

-  czas podstawienia taboru zastępczego będzie wynosił od 20 do 30 minut – 10 punktów 

-    czas podstawienia taboru zastępczego będzie krótszy niż 20 minut – 20 punktów. 

Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium numer 2 b) i c) zostanie dokonana przez Zamawiającego na 

podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca 

zobowiązany jest samodzielnie zaznaczyć w Formularzu oferty oferowany czas podstawienia taboru 

zastępczego i dokonać wyboru dotyczącego parametrów technicznych. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni 

lub uzupełni innym czasem/lub innym parametrem technicznym wymagane pola w ofercie, 

Zamawiający przyjmie 0 pkt. za te kryteria. 

 

3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie ostatecznie ustalona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

4. Ostateczna ilość punktów zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktów uzyskanych 

w poszczególnych kryteriach. 

5. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 
 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Cz. I, II 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 

ust. 1 pkt. 2 lub ust. 2 pkt.1 ustawy. 

2. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie zawiadomiony. 

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

zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 PZP.  
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4. Ustala się, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w trzech 

egzemplarzach; jeden dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie 

do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 

oferty. 
 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Cz. I, II 

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 
 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

Cz. I, II 

1. Ogólne warunki umowy zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust.2 mogą być dokonane w szczególności z powodu wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 

ich wprowadzenia: 

1) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy w związku z możliwością zwiększenia ilości uczniów 

dowożonych zamieszkałych w innych miejscowościach niż objęte wskazaną w SIWZ do części II 

trasą, przewiduje się możliwość zmian w treści zawartej umowy. Zmiany umowy mogą polegać 

na zwiększeniu długości rozliczanej dziennie trasy, nie więcej niż o 60 km dziennie. Zmiana ta 

skutkować będzie odpowiednim zwiększeniem wysokości wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 

o 31,75% wynagrodzenia ustalonego w wyniku przetargu. Zmiana ta jest również możliwa przy 

zwiększeniu liczby osób przewożonych o więcej niż 2 osoby. 

2) Siły wyższej. 

3) Zmiany podatku Vat. 

4) Zmiany danych teleadresowych lub numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub 

Zamawiającego oraz zmiany danych, o których mowa w ust.5. 

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu wykonania umowy w sytuacji takiej 

konieczności związanej bezpośrednio z zagrożeniami lub wytycznymi lub wymogami wynikającymi 

ze stanu epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium RP w sposób 

dostosowujący realizację zamówienia do obowiązujących w momencie wykonywania usługi 

wymagań sanitarnych wraz z możliwością podwyższenia wynagrodzenia jeżeli będzie się to 

wiązało z koniecznością wykonywania dodatkowych czynności niewchodzących z zakres umowy. 

4. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, 

w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego, 
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5. Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą 

w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. 

ustawy Pzp wskazane w SIWZ lub nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub 

przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją 

generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. 

6. Zmiana postanowień umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek każdej ze stron w 

drodze pisemnej, pod rygorem nieważności. 

7.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy - opłaconą polisę 

OC na czas trwania umowy, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. W przypadku gdy okres obowiązywania polisy upływa przed terminem określonym w 

rozdziale IV Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego przedstawienia kolejnej polisy. 

8. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 

Cz. I, II 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (podwykonawca i dalszy podwykonawca) zatrudniał 

podczas realizacji zamówienia pracowników (nie dotyczy samozatrudnienia) na umowę o pracę w 

zakresie czynności wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia tj. (kierowców) jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 26 czerwiec 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm). 

2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji niniejszego zamówienia przez cały okres 

obowiązywania umowy, tj. kierowców. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby. 

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 

osób, o których mowa w ust. 2:  

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o 

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

oświadczenie Wykonawcy 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 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości 
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wynagrodzenia). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy,  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Niezłożenie dokumentów, o których mowa powyżej, będzie skutkowało naliczeniem kary 

umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

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

podstawie umowy o pracę osób. 

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

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 
 

XX. PODWYKONAWSTWO  

Cz. I, II 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie 

w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt 

formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie 

dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony 

(puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez 

udziału podwykonawców. 

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 wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 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. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto Umowy. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Cz. I, II 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz 

skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania 

toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
 

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

Cz. I, II 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 

do 20% zamówienia podstawowego na warunkach tożsamych z zamówieniem podstawowym 

z wyłączeniem terminu realizacji i ceny, która będzie negocjowana. 
 

XXIII. STANDARDY JAKOŚCIOWE 

Cz. I, II 

Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w § 91 ust. 2a Pzp.  
 

XXIV. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE 

UMOWY 

Cz. I, II 

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 

zgodnie z art. 143a ust. 3.  
 

XXV. OFERTY WARIANTOWE. 

Cz. I, II 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXVI. UMOWY RAMOWE 

Cz. I, II 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XXVII. AUKCJE ELEKTRONICZNE 

Cz. I, II 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

XXVIII. Cz. I, II Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

w postępowaniu. 
 

XXIX. Cz. I, II  Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 
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XXX. Cz. I, II  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy 

prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny. 

 

XXXI. Załączniki 

Załączniki do specyfikacji: 

Załącznik nr 7 – Rozkład jazdy 

Załącznik nr 8 – Ogólne warunki umowy 

Załączniki składane wraz z ofertą: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - nie podlega wykluczenia 

Załącznik nr 10 – wzór zobowiązania podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

(jeżeli dotyczy) 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

Załącznik nr 4 – Wykaz pojazdów 

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług 

Załącznik nr 9 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Oświadczenia składane w terminie 3 dni od dnia umieszczenia informacji z otwarcia ofert: 

Załącznik nr 6a – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6b – Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

 

 

Wyk. M. Wydra 


