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Zamawiający:
GMINA CZARNY DUNAJEC

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1)
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”

nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Czarny Dunajec
w roku szkolnym 2022/2023
o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę 130.000 złotych oraz nie przekraczającej
równowartości kwoty 215.000 EURO określonej w obwieszczeniu Prezesa UZP o którym mowa w art. 3 ust 3
Ustawy Pzp

ZATWIERDZAM:

………………………………………………….

Kierownik Zamawiającego
opracował: Piotr Zmarzliński

Czarny Dunajec, 09/06/2022 r.
Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści zamiennie „SWZ” lub „Specyfikacją” dostępna jest na
stronie:

https://czarny-dunajec.pl/
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Rozdział 1. DANE OGÓLNE
1. Podstawa prawna
Użyte w niniejszej specyfikacji słowo "Ustawa" lub „Ustawa Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ww. „Ustawy”.
a) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ).
b) Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia:
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).;
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415);
 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021r. w sprawie aktualnych
progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych lub konkursów.
c) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) stosuje się przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)
2. Informacje dotyczące miejsca publikacji ogłoszenia
 Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://czarny-dunajec.pl/ (w dziale zamówienia
publiczne)
 Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
 Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl
3. Ustalenia odnośnie zapisu dat
Wszelkie daty umieszczone w niniejszej Specyfikacji, pisane są w systemie: dzień/miesiąc/rok
4. Definicje
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
 dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub
dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania
warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań;
 pisemności – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych
znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej;
 podmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu braku
podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
 przedmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu
zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami
związanymi z realizacją zamówienia;
 postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane przez
przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do
składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki
zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub
wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tymże zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu;
 udzieleniu zamówienia – należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
 zamówieniu – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą,
której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych,
dostaw lub usług;
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forma elektroniczna – forma czynności prawnej do zachowania której wystarcza złożenie oświadczenia
woli w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 Kodeksu
Cywilnego),
postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – oświadczenie woli w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020
roku w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego,
postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – oświadczenie woli w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych,
kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny składany za pomocą
kwalifikowanego urządzenia dedykowanego do składania podpisu elektronicznego, który opiera się na
kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające Dyrektywę
1999/93/WE; wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5
września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173 ze zm.).

Rozdział 2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ
STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. (ART. 281 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP)
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Czarny Dunajec
34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
powiat nowotarski
woj. małopolskie
NIP: 735-28-43-273 REGON: 491892162
Niniejsze postępowanie przetargowe, prowadzone jest w imieniu i na rzecz Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu [art. 37 ust 2, art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp]
Numer telefonu, adres poczty elektronicznej
numer telefonu: +48 18 26-135-40
adres poczty elektronicznej (e-mail): gmina@czarny-dunajec.pl
strona internetowa prowadzonego postępowania: https://czarny-dunajec.pl/ , w dziale zamówienia publiczne
https://czarny-dunajec.pl/gmina/ogloszenia-urzedowe/zamowienia-publiczne
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest
posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.

Rozdział 3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA
TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (ART. 281 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP)

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://czarny-dunajec.pl/ , w dziale zamówienia publiczne
https://czarny-dunajec.pl/gmina/ogloszenia-urzedowe/zamowienia-publiczne

Rozdział 4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (ART. 281 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP)
Zamówienie udzielone zostanie w trybie podstawowym
wymogami SWZ.

Rozdział 5. INFORMACJA,
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MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI (ART. 281 UST. 1 PKT 4 USTAWY PZP)

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji tj. stosując
WARIANT I – zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy Pzp.

Rozdział 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (ART. 281 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP)
1. Opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na regularnym dowozie -odwozie uczniów do
szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2022/2023.
b) Zamawiający dokonał podziału całości zamówienia na 9 części, obejmujących przewóz na 8-miu trasach.
c) Przewidywana ilość dni roboczych w roku szkolnym wynosi:
182 dni – dla wszystkich części z wyjątkiem części nr 7 i 8
222 dni – tylko dla części nr 7 i 8
d) Szczegółowy opis wszystkich tras przewozowych określony został w załączniku nr 11 do SWZ (Schematy tras
przewozowych).
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został załączniku nr 12 do SWZ.
f) Wszelkie godziny dowozu i odwozu należy uzgodnić z Dyrektorami poszczególnych szkół przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego.
g) W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić podstawienie
pojazdu zastępczego na czas usunięcia tej awarii.
h) Czas ewentualnego podstawienia pojazdu zastępczego ma być zgodny z czasem podanym przez wykonawcę w
ofercie przetargowej.
i) Przewoźnicy obsługujący wszystkie trasy przewozowe mają obowiązek zapewnić we własnym zakresie (i na
własny koszt) opiekunów. Przy zawieraniu umów na przewóz, przewoźnicy zobowiązani są do dostarczenia
Zamawiającemu danych odnośnie opiekunów oraz ich telefonicznych numerów kontaktowych. Szczegółowe
wymogi odnośnie opiekunów określone zostały z załączniku nr 12 do SWZ
j) W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu i mocnego oblodzenia dróg, Przewoźnik,
zobowiązany jest do zamontowania łańcuchów przeciwpoślizgowych na kołach pojazdów.
k) W okresie zimowym wymaga się by pojazdy były bezwzględnie wyposażone w ogrzewanie wewnętrzne
dla pasażerów.
l) Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji SWZ.
m) Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji
niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych
błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub
nieścisłości specyfikacji warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie ewentualnych uwag do
treści SWZ.
2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień – Nazwy i Kody CPV:
przedmiot główny:
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
przedmioty dodatkowe:
60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Rozdział 7. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (ART. 281 UST. 2 PKT 4 USTAWY PZP)
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. [art. 91 ust. 1 Ustawy Pzp]
Ilość części: 9,
Opis części zamówienia:
Część 1: Trasa nr 1 – SP Odrowąż – Żary - SP Odrowąż – Beskid - SP Odrowąż
Część 2: Trasa nr 2 – Podszkle Studzionki – Podszkle Możdżeń – SP Podszkle
Część 3: Trasa nr 3 – Dowóz uczniów niepełnosprawnych Ciche – Ratułów – Bachledówka
– SPSK Czerwienne - Bachledówka
Część 4: Trasa nr 3A – Dowóz uczniów niepełnosprawnych Podszkle – Piekielnik – Załuczne
- Odrowąż - Pieniążkowice - Cz. Dunajec - Ratułów – SPSK Czerwienne - Bachledówka
Część 5: Trasa nr 3B – Dzieci niepełnosprawne Czerwienne - Ratułów – Stare Bystre – Wróblówka
– Dział – SOSW Nowy Targ
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Część 6: Trasa nr 3C - Dowóz/odwóz – Czarny Dunajec – Nowy Targ
Cześć 7: Trasa nr 3D – Dowóz/odwóz – Podszkle - Jabłonka
Cześć 8: Trasa nr 3E – Dowóz/odwóz – Ciche - Zakopane
Cześć 9: Trasa nr 4 – Dowóz/odwóz – Dział – SP Pieniążkowice - Dział
Liczbę części zamówienia na którą Wykonawca może złożyć ofertę: 9

Rozdział 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE

OFERT WARIANTOWYCH (ART. 281 UST. 2 PKT 6 USTAWY PZP)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Rozdział 9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (ART. 281 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP)
Termin rozpoczęcia realizacji świadczenia usługi:
 od dnia 01.09.2022r. (dotyczy wszystkich części)
Termin zakończenia realizacji świadczenia usługi:
 do dnia 30.06.2023 r. (dotyczy wszystkich części z wyjątkiem części nr 7 i 8)
 do dnia 31.08.2023 r. (dotyczy tylko części nr 7 i 8)
Z uwagi m.in. na treść art. 436 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż wskazanie konkretnej daty realizacji
zamówienia uzasadnione jest obiektywną przyczyną, związaną z trwaniem roku szkolnego a także terminem
funkcjonowania placówek do których będą dowożeni uczniowie.

Rozdział 10. PROJEKTOWANE

POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. (ART. 281 UST. 1 PKT 7USTAWY PZP)

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Części 1-9 stanowi załącznik nr 4
do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia o których mowa w art. 442
Ustawy Pzp.

Rozdział 11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. (ART. 281 UST. 1
PKT 8 USTAWY PZP)

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), jest oznaczone znakiem:
RB.271.18.2022. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
3. Informacje ogólne
3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
 poczty elektronicznej: gmina@czarny-dunajec.pl – (preferowane narzędzie)
 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
(za pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji udostępnionego na
miniPortalu).
 ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
nazwa adresata: Urząd Gminy Czarny Dunajec
Identyfikator adresata: /I6cn505vxk/skrytka
(za pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP).
3.2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane w rozdziale 13 SWZ.
3.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
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3.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w
Regulaminie ePUAP.
3.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
3.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
3.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny są na liście
wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
3.8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w załączniku nr 10 do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
4. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania).
4.2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: gmina@czarny-dunajec.pl
4.3. Dokumenty elektroniczne,
składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 4.2 powyżej adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415).
4.4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. [art. 61
ust 1 Ustawy Pzp]
4.5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności
nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania,
ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. [art. 61 ust 2 Ustawy Pzp]
4.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami
korzystania z ePUAP oraz miniPortalu.

Rozdział 12. INFORMACJE

O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY
SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z
SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69. (ART. 281 UST. 1 PKT 9 USTAWY PZP)

Nie dotyczy.
Nie zachodzą sytuacje o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Ustawy Pzp.

Rozdział 13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (ART. 281 UST. 1 PKT
10 USTAWY PZP)

Zamawiający wskazuje następujące osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:


sprawy merytoryczne w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Bartoszek, telefon kontaktowy: +48 18-52-136-80
w godz. 8:00–15:00 (poniedziałek-piątek) – Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu



w zakresie dotyczącym spraw proceduralnych:
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Piotr Zmarzliński, telefon kontaktowy: +48 18-26-135-46
w godz. 8:00–15:00 (pon.-piątek) – Referat Budownictwa Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 4 (pokój 46)
lub:
Marta Śmiech-Gal, telefon kontaktowy: +48 18-26-135-46
w godz. 8:00–15:00 (pon.-piątek) – Referat Budownictwa Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 4 (pokój 46)

Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. (ART. 281 UST. 1 PKT 11 USTAWY PZP)
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie
dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert [art. 220 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp]. tj. do dnia
21.07.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres,
nie dłuższy niż 30 dni [art. 307 ust. 2 Ustawy Pzp].
3. Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w pkt. 2 powyżej, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą [art. 307 ust. 3 Ustawy
Pzp].

Rozdział 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (ART. 281 UST. 1 PKT 12 USTAWY PZP)
Złożenie oferty
1.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
1.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
1.5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w Rozdziale 15 pkt 3.1 SWZ w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę
1.6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
1.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu
1.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
1.9. Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
1.10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych np.: .pdf (zalecane) bądź innych rekomendowanych formatów np. .doc, .xls., .jpg .jpeg, i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP.
1.11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
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polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum przy wykorzystaniu jednego z
rekomendowanych formatów kompresji (np.: .zip, .7Z).
1.12. Jeżeli wykonawca pakuje/kompresuje dokumenty np.: w plik zip., zaleca się wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
2. Uwagi dotyczące postaci składanych dokumentów:
2.1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie
muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2.2. przez dokument elektroniczny lub oświadczenie należy rozumieć dokument/oświadczenie
wytworzony/e w postaci elektronicznej, zapisany/e w formacie danych np. .pdf (zalecany format) bądź
innym rekomendowanym formatem np. .doc, .xls., .jpg .jpeg, i oraz podpisany/e kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (np.: dokument
pełnomocnictwa przygotowany w formie elektronicznej, zapisany w formacie danych np.: .pdf, a następnie
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy),
2.3. przez elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia należy rozumieć oryginalny dokument w
formie pisemnej, który zeskanowano do pliku w formacie danych np.: .pdf, a następnie podpisano
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (np.:
dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania wykonawcy, który został zeskanowany do pliku w formacie np.: .pdf i podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
notariusza),
2.4. w przypadku składania większej liczby elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, wszystkie
zeskanowane dokumenty można skompresować do jednego pliku archiwum (np.: zip, .7Z), a następnie
skompresowany plik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2.5. W przypadku składania większej liczby dokumentów elektronicznych i oświadczeń oraz
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń wszystkie dokumenty można skompresować do
jednego pliku archiwum (np.: zip, .7Z), a następnie skompresowany plik podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożony w ten sposób podpis
będzie potwierdzał zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów znajdujących
się w skompresowanym pliku. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie dokumenty elektroniczne lub
oświadczenia znajdujące się w skompresowanym pliku muszą być przygotowane w sposób opisany w
pkt. 2.2 powyżej.
2.6. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.: osobistym i kwalifikowalnym może doprowadzić
do problemów w weryfikacji plików.
2.7. Zamawiający, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego jako:
 Dokument w formacie „.pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
 Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „.pdf”, wtedy należy użyć
formatu XAdES.
2.8. W przypadku podpisu jakiegokolwiek dokumentu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym formatu XAdES (zewnętrzny podpis), niezbędne jest by
prócz podpisywanego dokumentu był do niego dołączony również plik z tym podpisem.
2.9. Zamawiający zaleca aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
2.10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
2.11. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu wymaganym
podpisem. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoznaczne będzie z
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
2.12. Jeżeli oferta zawiera elementy niejawne zastrzeżone przez wykonawcę, wówczas zamawiający zaleca
wykonawcy by w katalogu głównym został utworzony podkatalog o nazwie: CZĘŚĆ NIEJAWNA,
zawierający wszelkie zastrzeżone przez wykonawcę dokumenty (pliki) oraz podkatalog o nazwie: CZĘŚĆ
JAWNA, zawierający wszystkie pozostałe dokumenty (pliki).
2.13. Przed wysłaniem oferty, wykonawca dokonuje jednokrotnego zaszyfrowania, przygotowanego
wcześniej i spakowanego do formatu np.: zip, .7Z katalogu plików (formularz oferty + wymagane
załączniki). W katalogu tym winny znaleźć się odpowiednio nazwane i podpisane kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wymagane dokumenty
(pliki).
Tryb podstawowy – Wariant I

Specyfikacja Warunków Zamówienia

str.. 9

-

Gmina Czarny Dunajec

znak sprawy: RB.271.18.2022

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Czarny Dunajec
w roku szkolnym 2022/2023
2.14. Oferta przed wysłaniem, winna być zaszyfrowana z pomocą specjalnej opcji/usługi oferowanej
przez miniPortal - zgodnie z Instrukcją użytkownika systemu miniPortal - ePUAP.
3. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
3.1. OŚWIADCZENIA [art. 125 ust 1 Ustawy Pzp].
3.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do SWZ.
 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców.
3.1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 i art. 109 ust.
1, pkt. 4, Ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)– którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ.
 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczenia składa każdy w wykonawców.
Uwaga: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby [art. 125 ust 5 Ustawy
Pzp].
3.2. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY [art. 118 ust 3 Ustawy Pzp].
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub potwierdzające, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi
załącznik nr 8 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności [art. 118 ust 4 Ustawy Pzp].:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą
Uwaga: Dokument ma być złożony wraz z ofertą tylko w sytuacji gdy wykonawca
powołuje się na zasoby innego podmiotu.
3.3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZELENIE ZAMÓWIENIA
(konsorcjum, spółka cywilna itp.)
a) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp] wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
b) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane. [art. 117 ust. 2 Ustawy Pzp]
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. [art. 117 ust. 3 Ustawy Pzp]
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być
podpisane przez każdego w wykonawców występujących wspólnie.
3.4. PEŁNOMOCNICTWA
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a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) W przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
c) Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające
do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór
pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
3.5. INNE DOKUMENTY
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym centralnym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej RP. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa - patrz: pkt. 3.4
ppkt b) SWZ, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności
5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
5.1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
5.2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117
ust. 4 Ustawy Pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
5.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.. Dokument lub dokumenty
zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SWZ) musi
zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego
Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub
informacji z KRS, CEIDG RP lub innego właściwego rejestru.
Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej
wraz z ofertą.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
5.4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i
przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających
ofertę wspólną.
5.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 pkt.
3 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1 SWZ zawierające informacje dotyczące tych
podmiotów.
5.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np.
nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.
6. Informacje zastrzeżone w ofercie - tajemnica przedsiębiorstwa:
6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. [art. 18 ust 1 Ustawy Pzp]
6.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz. 1913), jeżeli wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp. [art. 18 ust 3 Ustawy Pzp]
6.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. UEL119
z04.05.2016, str.1, z późn. zm.10)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich
wniesienie. [art. 18 ust 6 Ustawy Pzp]
6.4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący
wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą
być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz. 1913). Powyższe
zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w
szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez wykonawcę w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz
wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do
złożenia przez wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
7. Wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty:
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia [art. 218 ust. 1 Ustawy Pzp].
7.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia
[art. 218 ust. 2 Ustawy Pzp].
7.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim [art. 20 ust. 2 Ustawy Pzp].
7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7.6. Oferta, oświadczenia oraz każdy dokument składający się na ofertę muszą być czytelne.
7.7. Przy sporządzaniu ofert należy zachować zasadę pisemności przy czym przez „pisemność” należy
rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które
można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. [art.
7 ust 16 Ustawy Pzp]
7.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą(e)
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy.
7.9. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, elektroniczne kopie
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
7.10. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i oświadczenia
wymagane zapisami niniejszej SWZ.
7.11. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
7.12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
7.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może dokonać zmiany bądź wycofania
złożonej oferty. W celu skutecznego przeprowadzenia tej czynności wykonawca musi za pomocą
przewidzianego formularza (na ePUAP lub miniPortalu) wysłać do zamawiającego stosowne
oświadczenie, które potwierdzać będzie wolę wykonawcy w zakresie czy to wycofania oferty, czy to jej
zmiany, wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej oświadczenie do
wycofanie/zmiany oferty w imieniu wykonawcy. Pismo to winno być podpisane za pomocą
kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Uwaga: Wycofanie złożonej uprzednio oferty rozumiane jest jako wycofanie całości zaszyfrowanego
archiwum, a więc zawierającego wszystkie zawarte w nim pliki tj. ofertę, pełnomocnictwa, oświadczenia
itp. Taka sytuacja powoduje konieczność stworzenia nowego pliku archiwum w formacie np.: zip, .7Z
które będzie zawierało wszystkie pliki jakie wykonawca zobligowany jest złożyć w terminie składania
ofert, a więc zarówno te których treść uległa zmianie (np. ze względu na zmianę treści SWZ przez
Zamawiającego), jak i te, które nie zostały zmienione. Zamawiający nie może mieć wglądu w treść
archiwum, co do którego wykonawca wyraził wolę zmiany.
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Rozdział 16. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT (ART. 281 UST. 1 PKT 13 USTAWY PZP)
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować oraz złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale 15
SWZ.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia.
3. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 22/06/2022 do godz. 10:00 (dzień/miesiąc/rok)
dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:
Nazwa adresata: Urząd Gminy Czarny Dunajec
Identyfikator adresata: /I6cn505vxk/skrytka
4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert [art. 219 ust. 1 Ustawy Pzp].
5. O terminie złożenia oferty decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Do upływy terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę [art. 219 ust. 2 Ustawy Pzp].
7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert [art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp].
8. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.

Rozdział 17. TERMIN OTWARCIA OFERT (ART. 281 UST. 1 PKT 14 USTAWY PZP)
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 22/06/2022 o godz. 11:00 (dzień/miesiąc/rok)
Miejsce: pok. 46 Urzędu Gminy Czarny Dunajec – Referat Budownictwa, przy ul. Józefa Piłsudskiego 4 w
Czarnym Dunajcu.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [art. 222 ust 4
Ustawy Pzp].
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o: [art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp]
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach

Rozdział 18. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 1 PKT
15 USTAWY PZP)

OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę [art. 108 ust 1 Ustawy Pzp]:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział 19. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 2
PKT 1 USTAWY PZP)

1. „FAKULTATYWNE” PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę [art. 109 ust 1 Ustawy
Pzp]:
1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on
winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury;
2. DZIAŁANIA WYKONAWCY MAJĄCE ZAPOBIEC JEGO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA - ŚRODKI
NAPRAWCZE - PROCEDURA „SELF-CLEANING” [art. 110 Ustawy Pzp]
2.1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
2.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art.
109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7-10 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
2.2.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2.2.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
2.2.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy
Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
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wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp, nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
3. Poza przypadkami, o których mowa w ust.2 (art.108 ust.1 ustawy), z ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza się również Wykonawcę wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji
na Ukrainę”), wobec którego stosuje się środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże ustawy (wykluczenie z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych).
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę wyklucza się:
4.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia
18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”) i rozporządzeniu
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3
ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;
4.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;
4.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu
wspierania agresji na Ukrainę.
5. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 4 (powyżej), następuje na okres trwania określonych tam okoliczności.
6. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie ust. 4 (powyżej), który w okresie tego wykluczenia ubiega
się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, podlega karze pieniężnej.

Rozdział 20. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. (ART. 281 UST. 1 PKT 16 USTAWY PZP)
1. Cena oferty w ramach Części 1-9 winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
2. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w
opisie przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że cena oferty w całości pokrywa wynagrodzenie wykonawcy.
3. Wykonawca przedstawi w formularzu oferty jednostkowe ceny netto dla wyszczególnionych pozycji a
następnie wartość tych pozycji zwiększy o należny podatek VAT i wyliczy kwotę brutto.
4. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu oferty, zryczałtowaną jednostkową cenę za realizację
zamówienia (dla każdej części zamówienia na którą składa ofertę).
5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii wykonawcy, który zobowiązany jest przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021r. poz. 685, ze
zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. [art. 225 ust 1 Ustawy Pzp]
7. W ofercie, o której mowa powyżej, wykonawca ma obowiązek [art. 225 ust 2 Ustawy Pzp]:
7.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego;
7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego;
7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty
podatku;
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7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie zwiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
9. Ceny podane w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną
w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom (…), (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1860). Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku należy dokonać
zgodnie z zasadą, że końcówkę poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą należy
zaokrąglić do 1 grosza.
10. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające
bezpośrednio z SWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu zamówienia a nie wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest
konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Z uwagi na charakter ryczałtowy umowy na wykonanie, w wycenie powinny być ujęte wszystkie elementy
mające na nią wpływ m.in. koszty podstawienia pojazdów, koszty rozruchu, postojów, ubezpieczenia,
naprawy, zmian cen na rynku paliw, podstawienia pojazdu zastępczego, itp.);
12. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu zamówienia określonego
w opisie przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, wykonawcy nie przysługują
względem zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie.
13. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na
błędne skalkulowanie ceny.
14. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie wykonawcę
niniejszego zamówienia. W związku z czym wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę.
15. Jednostkową Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną z wyjątkiem sytuacji
przewidzianych w Projektowanych postanowieniach umowy.
16. Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem oraz
zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia, ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia
jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym, jak również odnośnie
terminu realizacji.

Rozdział 21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY
OFERT. (ART. 281 UST. 1 PKT 17 USTAWY PZP)
1. Kryterium oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu oraz jego znaczenie:
1.1. dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9:
 „CENA”: 60%
 „CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO”: 30%
 „EMISJA SPALIN” : 10%
2. W kryterium, o którym mowa w pkt. 1 SWZ, oferty będą oceniane:
2.1. dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9: w odniesieniu do:
 najniższej ceny
 najkrótszego czasu w jakim wykonawca podstawi pojazd zastępczy (w
przypadku awarii pojazdu głównego)
 najwyższej normy emisji spalin „EURO”
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.
4. Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym
końcówkę poniżej 0,005 punktu pomija się, a końcówkę 0,005 punktu i wyższą zaokrągla się do 0,01 punktu.
5. W przypadku kryterium „CENA”, ocena punktowa ofert dokonana zostanie zgodnie z formułą:

P1 

C min
 60
Cof .ocen

gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium „CENA” przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku).
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Cmin – najniższa cena (brutto) spośród złożonych i nieodrzuconych ofert.
Cof.ocen – cena (brutto) oferty ocenianej.
6. W przypadku kryterium „CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO” oferta otrzyma ilość punktów w
zależności od zaproponowanego przez wykonawcę czasu w jaki zostanie podstawiony pojazd zastępczy (w
przypadku awarii pojazdu głównego).
Czas podstawienia pojazdu
zastępczego *

Ilość punktów możliwa do uzyskania

powyżej 90 minut
od 60 do 90 minut
do 60 minut

0
10
30

P2

* Czas podstawienia pojazdu zastępczego powinien zostać podany w minutach przy czym
wykonawca nie może zaproponować czasów innych niż wskazane w tabeli powyżej. (Pojazd
zastępczy ma posiadać parametry nie gorsze niż wymagane dla danej trasy przez zamawiającego w SWZ.)
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie czasu podstawienia pojazdu zastępczego
Zamawiający uzna, iż czas ten mieści się w przedziale „powyżej 90 minut” i przedzieli takiej 0 punktów.
P2 - ilość punktów w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO”
przyznanych ofercie ocenianej
7. W przypadku kryterium „EMISJA SPALIN” oferta otrzyma ilość punktów w zależności od standardu emisji
spalin do atmosfery przez sprzęt przewidziany do wykonania usługi na podstawie europejskiego standardu
emisji spalin „EURO”.
w części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9:
Ocenie będzie podlegać pojazdy wykazane przez wykonawcę.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym kryterium w następujący sposób:
a) za każdy pojazd ze standardem emisji spalin „EURO 2” lub poniżej tej normy: P3 = 0 pkt
b) za każdy pojazd ze standardem emisji spalin „EURO 3” : P3 = 4 pkt
c) za każdy pojazd ze standardem emisji spalin „EURO 4” : P3 = 7 pkt
d) za każdy pojazd ze standardem emisji spalin „EURO 5” lub powyżej tej normy : P3 = 10 pkt
Nie wpisanie w formularzu oferty przez wykonawcę normy emisji spalin, będzie traktowane przez
zamawiającego jako zastosowanie najniższej normy i będzie prowadziło do przyznania najniższej ilości
punków przewidzianych w ramach tego kryterium.
P3 - ilość punktów w kryterium „ASPEKT EKOLOGICZNY” przyznanych ofercie ocenianej
8. Dokonując ostatecznej oceny danej oferty, zamawiający zsumuje oceny cząstkowe uzyskane przez tę ofertę w
ramach poszczególnych kryteriów:
dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9:
P = P1 + P 2 + P 3
gdzie:
P – suma punktów (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
P1 – ilość punktów w kryterium „CENA”
P2 – ilość punktów w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO”
P3 – ilość punktów w kryterium „EMISJA SPALIN”:
9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów.

Rozdział 22. INFORMACJE

O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. (ART. 281 UST. 1 PKT 18 USTAWY PZP)

1. Zamawiający zawiera umowę z sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy Pzp, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
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3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Umowa
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę
tych wykonawców. [art. 59 Ustawy Pzp]
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Rozdział 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. (ART. 281 UST. 1 PKT
19 USTAWY PZP)

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale (Dział IX Ustawy Pzp) przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy. [art. 505 ust 1 Ustawy Pzp]
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie (Dział IX, Rozdział 2 Ustawy Pzp)
2) skarga do sądu (Dział IX, Rozdział 3 Ustawy Pzp)
4. Odwołanie przysługuje na [art. 513 Ustawy Pzp]:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. [art. 514 ust 1 Ustawy Pzp]
6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. [art. 514 ust 2 Ustawy Pzp]
7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. [art. 514 ust 3 Ustawy Pzp]

Rozdział 24. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 281 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszym SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia
warunków udziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 Ustawy Pzp]:
2.1.

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 Ustawy Pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.

2.2.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z
odrębnych przepisów [art. 114 Ustawy Pzp]:
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Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada:
 aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Wymóg dotyczy wszystkich części z wyjątkiem części nr 8
Informacje dodatkowe:
 Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń, koncesji,
licencji itp. zwanych dalej „zezwoleniami” przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania
Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdy którekolwiek z dotychczasowych
zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu
obowiązywania dotychczasowego.
 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i realizuje roboty budowlane,
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku gdy, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może żądać odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub
wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia
określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.3.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 Ustawy Pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.

2.4.

Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 Ustawy Pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
2.4.1. wykaże, że okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje
nadal należycie usługę polegającą na regularnym transporcie osób do obiektów/placówek
szkolnych.
Warunek ten ma być spełniony:
 samodzielnie przez Wykonawcę , lub
 przez minimum jeden inny podmiot udostępniający Wykonawcy swoją wiedze i
doświadczenie i który zrealizuje te usługi ,lub
 w przypadku Wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z
Wykonawców występujących wspólnie.
2.4.2. wykaże, iż dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami
technicznymi dostępnymi wykonawcy:
 dla części 1 (trasa 1) – jeden pojazd posiadający min. 18 miejsca siedzące dla
pasażerów;
 dla części 2 (trasa 2) – jeden pojazd posiadający min. 14 miejsc siedzących dla
pasażerów;
 dla części 3 (trasa 3) – jeden pojazd posiadający min. 13 miejsc siedzących dla
pasażerów;
 dla części 4 (trasa 3A) – jeden pojazd posiadający min. 18 miejsca siedzące dla
pasażerów;
 dla części 5 (trasa 3B) – jeden pojazd posiadający min. 16 miejsc siedzących dla
pasażerów oraz dodatkowo umożliwiający jednoczesny przewóz 1 osoby na wózku
inwalidzkim (rozłożonym), wyposażony dodatkowo w urządzenie umożliwiające
wprowadzanie wózka do pojazdu oraz mocowania dla wózka na czas trwania
przewozów. Wymiary wózka wynoszą: szer. 70cm, dł. 120cm.
 dla części 6 (trasa 3C) – jeden pojazd posiadający min. 11 miejsc siedzących dla
pasażerów oraz dodatkowo umożliwiający jednoczesny przewóz 1 osoby na wózku
inwalidzkim (rozłożonym), wyposażony dodatkowo w urządzenie umożliwiające
wprowadzanie wózka do pojazdu oraz mocowania dla wózka na czas trwania
przewozów. Wymiary wózka wynoszą: szer. 70cm, dł. 120cm.
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dla części 7 (trasa 3D) – jeden pojazd posiadający min. 7 miejsc siedzących dla
pasażerów;
dla części 8 (trasa 3E) – jeden pojazd posiadający min. 1 miejsce siedzące dla
pasażerów oraz dodatkowo umożliwiający jednoczesny przewóz wózka tj. specjalnego
siedziska dla ucznia, które posiada pasy bezpieczeństwa oraz pasy stabilizujące
miednicę i kręgosłup.
dla części 9 (trasa 4) – jeden pojazd posiadający min. 28 miejsc siedzących dla
pasażerów;

WAŻNE:
 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia [art. 116 ust. 2 Ustawy Pzp].
 Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wykaz:
 o którym mowa w rozdziale 25 pkt. 2.2 SWZ, dotyczy usług faktycznie przez niego
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również
faktycznie przez niego wykonywanych.
3. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich)
3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. [art. 118 ust 1 Ustawy
Pzp]
3.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów informacji w oświadczeniach wymienionych w Rozdziale 15, pkt 3.1
SWZ (Załączniki nr 2 i 3 do SWZ).
3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ [art. 118
ust 3 Ustawy Pzp]
3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 Ustawy Pzp,
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: [art. 118 ust 4 Ustawy Pzp]
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. [art. 118 ust 2 Ustawy Pzp]
3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp, , a także bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. [art. 119
Ustawy Pzp]
3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu. [art. 122 Ustawy Pzp]
3.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na
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etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. [art. 122 Ustawy Pzp]

Rozdział 25. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH [ART. 124 USTAWY PZP] (ART. 281
UST. 2 PKT 3 USTAWY PZP)

1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od
dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art.
274 ust. 1 Ustawy Pzp]:
2.1. Zezwolenia, licencji koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich
posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, a także Dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli
członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia usług w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/
dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
2.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten
warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w
warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/
dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.
2.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie narzędzi wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w
warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.2 SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/
dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 Ustawy Pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274
ust. 1 Ustawy Pzp]:
3.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).
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1. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
Ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych
podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie
jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp,
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków
dowodowych dotyczących tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych
podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
UWAGA:
1. Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na
etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień
ich złożenia. [art. 274 ust. 2 Ustawy Pzp].
2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia [art. 274 ust. 3 Ustawy Pzp].
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy
Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków. [art. 274 ust. 4 Ustawy Pzp].
4.

5.

6.

7.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia:
a) podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki
oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność [art. 127 ust. 2 Ustawy Pzp].
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów [§13 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 Ustawy Pzp].
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów, o których mowa w §13 ust. 1 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 Ustawy Pzp, pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać
od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww.
rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w
przepisach wydanych na podstawie art. 70 Ustawy Pzp.
Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
7.1. Zamiast:
7.1.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, o których mowa w Rozdziale 25 ust. 3 pkt 3.1 SWZ – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem. [§3 ust. 2 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 Ustawy Pzp]
7.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w
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sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy Pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis §3 ust. 2 rozp. o
którym mowa w art. 128 ust. 6 Ustawy Pzp stosuje się.
7.3. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt
1 Ustawy Pzp, zamawiający może żądać dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w którym
wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzającego, że wykonawca nie naruszył
obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne. Przepisy §3 ust. 2 i 3 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 Ustawy Pzp stosuje się.

Rozdział 26. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 7 USTAWY PZP)

PRACY,

W

1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040, 1043
i 1495). [art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp]:
1.1. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności trakcie
realizacji zamówienia:
a) w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 zamówienia, zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 pełnienie funkcji kierowcy
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności opieki nad uczniami w trakcie
trwania przejazdów (opiekunów).
1.1.1.

sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wedle żądania Zamawiającego: jeden,
kilka lub wszystkie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w Rozdziale 6 SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w pkt. 1.1.1 powyżej.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;
b) datę złożenia oświadczenia;
c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy, daty zawarcia umów i zakresów obowiązków tych pracowników;
d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);
2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w pkt. 1.1.2 ppkt.
1) lit. a – c powyżej oraz podpis pracownika;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osoby/osób
wykonującego/-ych dla potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy
oświadczenie wskazane w ppkt. 1. lub 2. powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres
czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dostarczona Zamawiającemu kopia ww.
umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
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osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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. U. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm. – dalej jako „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczególności bez: adresów
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika(ów) przez pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO
i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników);
5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy
1.1.2.

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w Rozdziale 6
SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Uwaga: wymogi odnośnie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, znajdują odniesienie także
do dalszych Podwykonawców.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy, osób wykonujących wskazane w Rozdziale 6 SWZ czynności, zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane w Rozdziale 6 SWZ czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

Rozdział 27. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2
USTAWY PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 8

USTAWY PZP)

Nie dotyczy.

Rozdział 28. INFORMACJE

O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 9 USTAWY PZP)

Nie dotyczy.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o
których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.
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Rozdział 29. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (ART. 281 UST. 2 PKT 10 USTAWY PZP)
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 30. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT
7 I 8 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ (ART. 281 UST. 2 PKT 11 USTAWY
PZP)

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki, o których mowa w art. 214
ust 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp.

Rozdział 31. INFORMACJE

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB
SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA
OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW (ART. 281 UST. 2 PKT 12 USTAWY PZP)

Zamawiający nie wymaga odbycia przez wykonawcą wizji lokalnej.
Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia
dostępnych na miejscu u zamawiającego.

Rozdział 32. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH (ART. 281 UST. 2 PKT 13 USTAWY PZP)

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich
(PLN).

Rozdział 33. INFORMACJE

DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (ART. 281 UST. 2 PKT 14 USTAWY PZP)

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego z zastrzeżeniem art. 261 Ustawy Pzp.

Rozdział 34. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH
ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY
PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 15 USTAWY PZP)

1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie [art. 60 Ustawy Pzp].:
1.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi
2. Informacje o zastrzeżeniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań [art.
121 Ustawy Pzp].:
2.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
dotyczących zamówień na usługi;

Rozdział 35. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ (ART. 281 UST. 2 PKT 16 USTAWY PZP)

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
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Rozdział

36.

INFORMACJE

O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY
PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ (ART. 281 UST. 2 PKT 17 USTAWY PZP)

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 37. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP
(ART. 281 UST. 2 PKT 18 USTAWY PZP)

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty. [art. 93 ust 1
pkt 3 Ustawy Pzp]
2. Przez katalog elektroniczny, o którym mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp, należy rozumieć wykaz zamawianych
produktów, robót budowlanych lub usług sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych. Katalog
elektroniczny może w szczególności zawierać opisy i zdjęcia produktów, robót budowlanych lub usług oraz
informacje ocenach. [art. 93 ust 2 Ustawy Pzp]
3. Do ofert składanych w postaci katalogu elektronicznego mogą być załączone dokumenty lub oświadczenia
uzupełniające ofertę. [art. 93 ust 3 Ustawy Pzp]

Rozdział 38. INFORMACJE

DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE (ART. 281 UST. 2 PKT 19 USTAWY PZP)

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 39. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ, ZMIANY TREŚCI SWZ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje
zapytania do zamawiającego na adres e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl - (zalecana forma komunikacji)
lub przy użyciu formularza do komunikacji dostępnego na portalu ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
nazwa adresata: Urząd Gminy Czarny Dunajec
Identyfikator adresata: /I6cn505vxk/skrytka
[art. 284 ust 1 Ustawy Pzp]
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. [art. 284 ust 2 Ustawy Pzp]
Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 Ustawy Pzp, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. [art. 284 ust 3 Ustawy Pzp]
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2
Ustawy Pzp, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu
składania ofert. [art. 284 ust 4 Ustawy Pzp]
Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w art. 284 ust. 4 Ustawy Pzp, nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. [art. 284 ust 5 Ustawy Pzp]
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp,
przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ. [art. 284 ust 6 Ustawy Pzp]
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
[art. 285 Ustawy Pzp]
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SWZ. [art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp]
W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. [art. 286 ust. 3 Ustawy Pzp]
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10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ. [art.
286 ust. 5 Ustawy Pzp]
11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa
w art. 267 ust. 2 pkt 6 Ustawy Pzp. [art. 286 ust. 6 Ustawy Pzp]
12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
[art. 286 ust. 7 Ustawy Pzp]
13. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. [art. 286 ust. 9 Ustawy Pzp]
14. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zmawiający zamieszcza
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 Ustawy Pzp [art. 286
ust. 9 Ustawy Pzp]

Rozdział 40. CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO PO DOKONANIU OTWARCIA OFERT.
1.

Żądanie złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych
1.1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [art. 222
ust. 4 Ustawy Pzp];
1.2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o: [art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp]
 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte:
 ceny lub kosztach zawartych w ofertach.
1.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że [art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp]:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
1.4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1
Ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia [art. 128 ust. 2 Ustawy Pzp].
1.5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu [art. 128 ust. 4 Ustawy Pzp].

2.

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert, zasady poprawiania ofert przez zamawiającego
2.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 Ustawy Pzp, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. [art. 223 ust. 1 Ustawy Pzp].
2.2. Zamawiający poprawia w ofercie [art. 223 ust. 2 Ustawy Pzp]:
 oczywiste omyłki pisarskie,
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2.3. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się m.in.:
 widoczną mylną pisownię wyrazu;
 ewidentny błąd gramatyczny;
 niezamierzone opuszczenie wyrazu bądź jego części;
 ewidentny błąd rzeczowy;
 rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie, uznając za prawidłową cenę wynikającą
z dokonanych działań matematycznych służących wyliczeniu ceny.
2.4. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, zamawiający wyznacza wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej
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poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie
omyłki [art. 223 ust. 3 Ustawy Pzp].
2.5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli [art. 226 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy Pzp]:
 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp.
3.

Oferty o takiej samej cenie lub koszcie, oferty dodatkowe
3.1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. [art. 248 ust. 1 Ustawy Pzp].
3.2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną lub najniższym kosztem. [art. 248 ust. 2 Ustawy Pzp].
3.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2 Ustawy Pzp,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. [art. 248 ust. 3 Ustawy Pzp].
3.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane
w uprzednio złożonych przez nich ofertach. [art. 251 Ustawy Pzp]

4.

Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie. Badanie rażąco niskiej ceny
4.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. [art. 224 ust. 1
Ustawy Pzp]
4.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od [art. 224
ust. 2 Ustawy Pzp]:
 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 Ustawy Pzp, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy Pzp, chyba że
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; [art. 224 ust.
2 pkt 1 Ustawy Pzp]
 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 art. 224 ust.1 Ustawy Pzp. [art. 224 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp]
4.3. Wyjaśnienia, o których mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy Pzp, mogą dotyczyć w szczególności [art. 224 ust. 3
Ustawy Pzp]:
 zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
 wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo
związanych z realizacją robót budowlanych;
 oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
 zgodności z przepisami dotyczącymi 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 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. poz. 2177 oraz z 2019r. poz. 1564) lub przepisów
odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
 zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej;
 zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
 wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
4.4. W przypadku zamówień na usługi, zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w
art. 224 ust.1 Ustawy Pzp, co najmniej w zakresie określonym w art. 224 ust. 3 pkt 4 i 6 Ustawy Pzp. [art.
224 ust. 4 Ustawy Pzp]
4.5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
[art. 224 ust. 5 Ustawy Pzp]
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4.6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają
podanej w ofercie ceny lub kosztu. [art. 224 ust. 6 Ustawy Pzp]
5.

Doliczenie do ceny podawanej w ofercie kwoty podatku o towarów i usług
5.1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021r. poz.
685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. [art. 225 ust. 1
Ustawy Pzp]
5.2. W ofercie, o której mowa w art. 225 ust. 1 Ustawy Pzp, wykonawca ma obowiązek: [art. 225 ust. 2 Ustawy
Pzp]
 poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie zwiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.

6.

Wykluczenie wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego zajdą okoliczności
wskazane w Rozdziale 18 SWZ (Podstawy i przesłanki wykluczenia).

7.

Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z przesłanek określonych w art. 226 ust. 1
Ustawy Pzp.
Ponadto zamawiający dokonuje odrzucenia oferty w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.

8.

Obowiązki informacyjne zamawiającego, publikacja informacji
8.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców,
którzy złożyli oferty, o [art. 253 ust. 1 Ustawy Pzp]:
 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, na
stronie internetowej prowadzonego postępowania. [art. 253 ust. 2 Ustawy Pzp]
8.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 253 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. [art. 253 ust. 3 Ustawy Pzp]

9.

Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 255
ust. 1 Ustawy Pzp.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o
zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. [art. 310 ust. Ustawy Pzp]

Rozdział 41. PODWYKONAWCY
Szczegółowe zapisy odnośnie Podwykonawstwa, zawarto w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
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Rozdział 42. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka organu zarządzającego
Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w
toku prowadzonego postępowania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez Wójta
Gminy, z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;
 Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonując
pod numer: (+48) 18-26-135-40;
 Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego
inspektora ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, pisząc na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-135-40;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RB.271.18.2022 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp];
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 Ustawy Pzp];
 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.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
**

Rozdział 43. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik Nr 1 -
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Załącznik Nr 2 -

Załącznik Nr 4 -

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie
z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp)
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 125
ust. 1 Ustawy Pzp)
Projektowane postanowienia umowne

Załącznik Nr 5 -

Wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 6 -

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Załącznik Nr 7 -

Załącznik Nr 10 -

Pełnomocnictwo – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 58 Ustawy Pzp) - wzór
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (zgodnie z art. 118 ust. 3 Ustawy
Pzp)
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp)
Identyfikator postępowania

Załącznik Nr 11 -

Schematy tras przewozowych

Załącznik Nr 12 -

Ogólna charakterystyka zamówienia

Załącznik Nr 3 -

Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 -

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
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