GMINA UNIEJÓW
------------------------------------------------ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
tel.: 63 288 97 40, fax. 63 288 97 43
e-mail: urzad@uniejow.pl, www.uniejow.pl

ZP.271.16.2021 AA
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.

„Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola
znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2021/2022”
dla trybu podstawowego o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych. Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w dniu 28.07.2021 r. na stronie
internetowej http://www.bip.uniejow.pl/, na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl oraz
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00128811/01 z dnia 2021-07-28 publikacja
obowiązkowa.

Uniejów, 28 lipca 2021 rok
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Z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w czasie
występowania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARSCoV-2 oraz z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych przez
władze publiczne jak i rozwój epidemii Zamawiający zaznacza, iż termin rozpoczęcia realizacji
przedmiotowego zamówienia może ulec zmianie.
W związku z powyższym zdarzenia związane ze stanem epidemicznym powstałe po zawarciu Umowy jak
np. nowe zarządzenia władz publicznych czy eskalacja epidemii będą oceniane pod kątem ewentualnego
występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej, a tym samym będą warunkować termin realizacji
Umowy.

Rozdział I - Nazwa oraz adres Zamawiającego:
1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Uniejów `
ulica: Błogosławionego Bogumiła 13
kod miejscowości: 99 – 210 Uniejów
telefon: 63 288 97 40
fax: 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
strona internetowa zamawiającego: www.uniejow.pl
adres e-mail: urzad@uniejow.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
2. Adresy stron internetowych, na których dostępne będą dokumenty zamówienia:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet
One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego
Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami oraz składania ofert dostępna jest pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
Dodatkowo wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą będą dostępne na stronie internetowej
www.bip.uniejow.pl

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3
ustawy p.z.p.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W trakcie
postępowania oraz realizacji umowy, na każdym jej etapie oraz w każdej formie strony komunikują się w
języku polskim.
5. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy MarketPlanet One
Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego
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Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami oraz składania ofert dostępna jest pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część.
8. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić zawartość umieszczonych na stronie
internetowej, w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu zapoznania się z treścią
ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się
z całością udostępnionych dokumentów zamówienia odpowiada Wykonawca.
Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu wraz z opieką
dla dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2021/2022.
Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Września 1939 r. w Uniejowie, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów, Szkole Podstawowej im. Płk. Pil.
Szczepana Ścibiora w Wieleninie, Wielenin Kol. 30 A, 99-210 Uniejów; Szkole Podstawowej im. M.
Skłodowskiej - Curie w Wilamowie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów oraz wychowanie przedszkolne
w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, ul. Wiśniowa 9, 99-210 Uniejów.
2. Na zamówienie składa się obsługa sześciu tras:
Trasa I: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 90 km
Razem dzieci dowożonych: 65
DOWÓZ
START: Czepów - Rożniatów - Rożniatów Kol. – Dąbrowa – Stanisławów - Szkoła Podstawowa w Wieleninie Ostrowsko - Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Przedszkole w Uniejowie
ODWÓZ:
Szkoła Podstawowa w Wieleninie – Wielenin – Pęgów - Zaborów – Kozanki – Rożniatów – Dabrowa –
Rożniatów –Czepów – Stanisławów - Orzeszków
Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 41
Trasa II: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 103 km
Razem dzieci dowożonych : 83
DOWÓZ
START: Lekaszyn – Brzozówka - Osina - Szkoła Podstawowa w Wilamowie - Czepów - Stanisławów – Czepów
– Skotniki – Kuczki – Góry - Szkoła Podstawowa w Wilamowie
ODWÓZ:
Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Brzozówka – Lekaszyn – Osina - Szkoła Podstawowa w Wilamowie –
Czepów – Stanisławów - Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Skotniki – Góry – Kuczki – Przedszkole
w Uniejowie – Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Ostrowsko
Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci : 47
Trasa III: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 104 km
Razem dzieci dowożonych: 94
DOWÓZ
START: Biernacice – Bronówek - Bronów - Kobylniki – Józefów – Biernacice – Przedszkole - Szkoła
Podstawowa w Uniejowie - Biernacice - Felicjanów - Czekaj - Wola Przedmiejska – Przedszkole w Uniejowie Szkoła Podstawowa w Uniejowie
ODWÓZ:
Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Czekaj – Felicjanów – Biernacice – Bronów –
Kobylniki – Józefów – Wola Przedmiejska
Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 47
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Trasa IV: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) - 75 km
Razem dzieci dowożonych: 69
DOWÓZ
START: Zieleń (bar) - Człopy (parking) - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Zieleń
(Leśniczówka) – Spycimierz Kolonia - Spycimierz - Łęg Baliński - Zieleń - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła
Podstawowa w Uniejowie
ODWÓZ:
Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Zieleń (bar) – Człopy - Zieleń (Leśniczówka) Spycimierz Kolonia (tylko II odwóz) - Spycimierz - Łęg Baliński (tylko I odwóz) - Zieleń
Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 44
Trasa V: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 112 km
Razem dzieci dowożonych : 73
DOWÓZ
START: Sempółki - Boczki - Niewiesz – Grocholice - Balin - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w
Uniejowie - Dominikowice - Krępa - Lipnica I i II – Balin - Uniejów, ul. Sienkiewicza - Przedszkole w
Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie
ODWÓZ:
Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Uniejów, ul. Sienkiewicza – Sempółki – Boczki –
Niewiesz – Grocholice – Dominikowice - Lipnica - Krępa
Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 43
Trasa VI: Długość dzienna trasy ( 2 kursy: 1 dowóz i 1 odwóz) – 35 km
Razem dzieci dowożonych: 61
DOWÓZ
START: Brzeziny - Orzeszków Kolonia - Orzeszków - Wielenin - Szkoła Podstawowa w Wieleninie - Wielenin
– Pęgów - Kozanki Wielkie - Zaborów – Wielenin Kolonia - Szkoła Podstawowa w Wieleninie
ODWÓZ:
Szkoła Podstawowa w Wieleninie – Brzeziny – Orzeszków Kolonia – Orzeszków - Wielenin
Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 38.
Uwaga: kierunki tras zmieniono w stosunku do harmonogramu z roku szkolnego 2020/2021.
3. Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na wskazanych przez Wykonawcę trasach.
4. Połączenia komunikacyjne na określonej drodze „z domu do szkoły” lub „ze szkoły do domu” muszą być
zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w ust. 18.
5. Liczba dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów: 445.
6. Wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji – jeżeli
została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2021 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian liczby dowożonych uczniów, która jest wielkością
szacunkową jak również do zmiany adresów zamieszkania dzieci, a także do wykazu dni nauki szkolnej.
Zmiana liczby przewożonych dzieci na danej trasie nie może jednak przekroczyć liczby miejsc siedzących w
autokarze, natomiast liczba dni nauki szkolnej nie może być większa niż podana w ust. 13
z uwzględnieniem ust. 25. Różnica w ilości przewożonych dzieci jak również w wykazie dni nauki nie
będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie
powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające
z przedmiotowego zamówienia. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pomocą
środków komunikacji elektronicznej lub poprzez faks.
8. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci będzie realizowane pojazdami sprawnymi
technicznie, spełniającymi wymagania określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi
kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz zapewnienie opieki nad
dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę
wszystkich drzwi.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

strona 4

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania o jakichkolwiek nieprawidłowościach
w organizacji przewozu osób poprzez zgłoszenie o takim podejrzeniu do odpowiednich instytucji, tj. Policja,
Inspekcja Transportu Drogowego w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu, który
przewozi osoby, jak również stanu trzeźwości czy czasu pracy kierowcy.
10. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do
właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci „rano z domu do szkoły” i „po południu ze szkoły do domu”,
a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od
rodziców/opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie
pod opiekę rodziców oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu (w tym przeprowadzanie
przez jezdnię).
11. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem
i były zabierane niezwłocznie po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, zgodnie z opracowanym
harmonogramem dowozów.
12. Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – godz. 8.00, powrót dzieci ze szkoły
w godz. 12.45 – 16.30 (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów).
13. Ilość dni nauki szkolnej – z zastrzeżeniem ust. 25 w roku szkolnym 2021/2022 wynosi około – 187 (2021:
IX-22, X-21, XI-20, XII-16, 2022: I-20, II-10, III-23, IV-17, V-21, VI-17).
14. Wykonawca musi dysponować minimum sześcioma pojazdami, posiadającymi taką ilość miejsc siedzących
jak określone w rozdziale III ust. 2 oraz w rozdziale VII ust. 2 pkt 4) podpunkt 4.1) lit b) SWZ.
15. Wykonawca musi dysponować osobami: minimum sześciu kierowców i minimum sześciu opiekunów,
posiadający uprawnienia zgodnie z pkt. 3.5 pdpt. c) i d). Wykonywanie zamówienia przy udziale pojazdów w
liczbie większej niż minimalna wymagana skutkuje obowiązkiem dysponowania większą (odpowiedną do
liczby pojazdów) liczbą kierowców i opiekunów. Na każdy pojazd Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
co najmniej jednego opiekuna.
16. Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie
pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy.
17. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie
nieprzekraczającym 60 minut (zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od
planowanego czasu przyjazdu/odjazdu z danego przystanku wskazanego w harmonogramie dla danej trasy.
18. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych.
Harmonogram zawiera szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów,
orientacyjną liczbę realizowanych km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych
dzieci z danej miejscowości.
19. Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 10
września br. na podstawie projektu harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, po ustaleniu
tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i przedszkolnych.
20. Projekt harmonogramu zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2021 r.
21. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub
przedszkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych dzieci na poszczególnych
kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w
szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowozu.
22. Przybliżona dzienna ilość kilometrów wynosi 519. Długość tras w roku szkolnym 2021/2022 ustalona na
dzień sporządzenia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi około 97 053 km.
23. Określona w ust. 22 liczba kilometrów ustalona została na podstawie wykonanych przejazdów
w roku szkolnym 2020/2021 oraz zgłoszeń dzieci do dowóz z poszczególnych miejscowości na rok szkolny
2021/2022. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego w
roku szkolnym 2021/2022 i dlatego może ona ulec zmianie, jednak nie więcej niż 2%
w stosunku do podanej w ust. 22 liczby kilometrów. Różnica w ilości kilometrów nie będzie stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego
zamówienia.
24. Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu pojazdów Wykonawcy do miejsca realizacji usług
transportowych, tj. do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy do
miejsca postoju pojazdu, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km
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realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych
pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich.
25. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od przewoźnika, odstępstwa od
ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny,
w przypadku:
- odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
- zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych,
- czasowej zmiany organizacji ruchu,
- niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne.
26. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym
i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
27. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919) oraz ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450).
28. Przewóz dzieci odbywać się będzie wyłącznie pojazdami do tego przeznaczonymi, odpowiednio
oznakowanymi (art. 57 ustawy Prawo o ruchu drogowym),
29. Kierowcy pojazdów muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa tj,
w szczególności posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania określonym pojazdem (art. 6 ust. 1
pkt 9 i 10 ustawy o kierujących pojazdami) i ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie
przepisów BHP i p.poż.
30. Wykonawca
zapewni
w
każdym
pojeździe
przewożącym
dzieci
na
każdej
trasie
w każdym dniu realizacji zamówienia opiekę osoby posiadającej uprawnienia do opieki nad dziećmi
w ramach przewozów do szkoły zgodnie z zapisami regulacją § 32 Rozporządzenia ministra edukacji
narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604). Na każdy pojazd Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić co najmniej jednego opiekuna.
31. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu
wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
- dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem,
- dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu,
- dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
- inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy (art. 38 ustawy Prawo
o ruchu drogowym).
32. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci.
Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,
w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub
zaniechaniem działania Wykonawcy.
33. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio
w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu
dokonujący przewozu dzieci na danej trasie.
34. Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia (tj.
realizacji 6 tras, o których mowa ust. 2) oraz uzyskanie wszelkich informacji, jakie mogą być niezbędne do
przygotowania oferty, a w szczególności wgląd do bieżącego harmonogramu dowozów i odwozów w roku
szkolnym 2020/2021 w Referacie Oświaty na stanowisku podinspektora do spraw oświaty, tel. 63 288 97 83.
35. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
60100000-9– usługi w zakresie transportu drogowego
36. Informacja o częściach zamówienia:
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z
charakteru zamówienia. Podział zamówienia na części mógłby w sposób istotny zagrozić właściwemu
jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie
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skoordynowania współpracy kilku wykonawców. Dowóz dzieci jest konieczny jednocześnie na wszystkich
trasach prowadzących do szkół i przedszkola, a w momencie podziału zamówienia na części istniałoby
ryzyko, że na niektóre z tras niezłożone zostałyby żadne oferty, gdzie trasy przewozów są zależne od siebie.
37. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, o wartości do 10% zamówienia podstawowego, w sytuacji, gdy:
- konieczne stanie się utworzenie nowej trasy dowozów na podstawie zgłoszeń rodziców na dojazdy
dzieci do szkół,
- wprowadzenia do planu zajęć szkolnych zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wymagających
utworzenia dodatkowych kursów.
b) powtórzenie podobnych usług w zamówieniu podstawowym,
c) zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
38. Pozostałe informacje:
Zamawiający informuje, że:
a) nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,
b) nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani o których
mowa w 94 ustawy PZP,
c) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
d) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu
nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
e) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
f) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
g) nie przewiduje składania katalogów elektronicznych,
h) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w czasie występowania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa
SARS-CoV-2 oraz z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych przez
władze publiczne jak i rozwój epidemii, termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zamówienia może ulec
zmianie.
W związku z powyższym zdarzenia związane ze stanem epidemicznym powstałe po zawarciu Umowy jak np.
nowe zarządzenia władz publicznych czy eskalacja epidemii będą oceniane pod kątem ewentualnego
występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej, a tym samym będą warunkować termin realizacji
Umowy.
Rozdział IV – Podwykonawstwo
1. Zamawiający wskazuje, ze na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
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Rozdział V – Zatrudnienie pracowników przy realizacji zamówienia
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zmawiający wymaga 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 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. kierowców
pojazdów realizujących usługi transportowe na trasach objętych przedmiotem zamówienia.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli
spełnienia powyższego wymogu :
a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia
(wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności. W wykazie podpisanym przez Wykonawcę
wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie.
b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez
cały okres realizacji przedmiotu umowy.
c) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest
zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w
czynności.
d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a), c) będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało
naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ projekcie umowy.
e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
Rozdział VI - Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.
Zamawiający wskazuje termin realizacji zamówienia poprzez podanie konkretnej daty rozpoczęcia
i zakończenia, ponieważ usługa dotyczy dowozów do szkół w trakcie trwania roku szkolnego 2021/2022.
Z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w czasie
występowania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARSCoV-2 oraz z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych przez
władze publiczne jak i rozwój epidemii Zamawiający zaznacza, iż termin rozpoczęcia realizacji
przedmiotowego zamówienia może ulec zmianie.
W związku z powyższym zdarzenia związane ze stanem epidemicznym powstałe po zawarciu Umowy jak
np. nowe zarządzenia władz publicznych czy eskalacja epidemii będą oceniane pod kątem ewentualnego
występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej, a tym samym będą warunkować termin realizacji
Umowy.
Rozdział VII - Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ;
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
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Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada aktualną licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie
drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1 ) Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – to w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonuje) minimum 2 usługi o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda,
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dowożenie
dzieci do przedszkoli lub szkół.
W przypadku usług wykonywanych (niezakończonych) wykonana już część usługi musi
mieć wskazaną wyżej wymaganą wartość.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
b) dysponuje minimum 6 pojazdami, posiadającymi co najmniej taką ilość miejsc siedzących
jak liczba dzieci przewożonych na konkretnych trasach. Zamawiający, zgodnie z rozdziałem
III SWZ, podaje wymaganą liczbę miejsc:
dla trasy nr I
41 miejsc siedzących
dla trasy nr II 47 miejsc siedzących
dla trasy nr III 47 miejsc siedzących
dla trasy nr IV 44 miejsc siedzących
dla trasy nr V 43 miejsc siedzących
dla trasy nr VI 38 miejsc siedzących
Każdy pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC, NW oraz dokument potwierdzający
stan techniczny – dopuszczenie pojazdu do ruchu.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
4.2 ) Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia co najmniej:
- minimum 6 osobami (kierowcami) posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, prawo jazdy
kategorii D, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i p.poż. mającymi co najmniej dwuletnie
doświadczenie w przewozie osób
- minimum 6 osobami do opieki nad dziećmi posiadającymi przeszkolenie w zakresie przepisów
bhp i p.poż.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.
4. 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.
5. Wykonawca może celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. 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.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę
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z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać
w szczególności:
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 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
8. 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 2 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy i art. 109 ust 1 pkt 4.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 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.
11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
12. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
13. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie
może podlegać wykluczeniu.
Rozdział VIII - Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 i art.109 ust. 1 pkt. 4 ustawy p.z.p.tj;
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 lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,
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 wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. 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,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
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2.
3.
4.

5.

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 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;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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 2007 r. 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;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) 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 w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;
Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p
lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110
ust. 2 p.z.p.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wyklucza wykonawcę.

Rozdział IX - Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o którym
mowa w art. 125 ust.1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
1.
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oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane i określeniem wartości usług, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert - warunki zostały określone w Rozdziale. VII ust. 2 pkt 4) ppkt. 4.1) lit a) specyfikacji- załącznik
nr 5 do SWZ
3) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - warunki zostały określone w
Rozdziale. VII ust. 2 pkt 4) ppkt. 4.2) specyfikacji – załącznik nr 7 do SWZ
4) Wykazu sprzętu, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami warunki zostały określone w Rozdziale. VII ust. 2 pkt 4) ppkt. 4.1) lit b) specyfikacji- załącznik nr 6
do SWZ.
5) Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - warunki zostały
określone w Rozdziale. VII ust. 2 pkt 2) specyfikacji
6) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust 1. Ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia postępowania wskazanych przez
Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem 10 do SWZ.
7) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 7), składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, lub gdy
dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 4 pkt 7, zastępuje się
je w całości lub 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. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) 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 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
6. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
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1) 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 oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt, 1 niniejszego rozdziału SWZ, 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 (Załącznik 2a i Załącznik 3a do SWZ).
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 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.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających swoje zasoby musi przedstawić podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w ust 4 pkt 1) pkt 6) pkt 7) powyżej dotyczące tych podmiotów,
potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Uwaga:
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału
w postepowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem VII SWZ.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w pkt. 1 SWZ niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdział X - Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
składanie ofert, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
odbywa się za przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej
się pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. W sytuacjach
awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: urzad@uniejow.pl) z zastrzeżeniem, iż złożenie
oferty może odbyć się wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
2. Ogólne zasady korzystania Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie gminy
Uniejów; https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
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b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty
w postaci elektronicznej
Wykonawca, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego, otrzyma informacje
o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod
numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3. Po założeniu konta, Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy
klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy,
temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym
z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania
poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
Osobami uprawnionymi do kontaktu (w godzinach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek: 9:00 - 17:00,
wtorek – piątek: 8:00 – 16:00) z Wykonawcami są pracownicy Referatu Oświaty, tel. 63 288 97 83.
5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji na zasadach określonych
w art. 284 ustawy.
6. 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. Jeżeli zamawiający nie
udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do
należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie
wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie
udostępniona na stronach internetowych prowadzonego postępowania bez wskazania źródła zapytania.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji.
8. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieszcza w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
9. W przypadku gdy zmiany treści specyfikacji są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą specyfikacji i przygotowanie ofert,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą specyfikacji
i przygotowanie oferty.
10. Każda wprowadzana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji stanie się jej integralną częścią.
11. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą specyfikacją do oświadczeń i dokumentów składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz przepisy rozporządzenia 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 2020 r. poz. 2452).
12. Wymagania dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne :
1) Zamawiający wskazuje minimalne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej, tj.:
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a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Zaleca formaty przesyłanych danych, tj. tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg,
mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
Zalecany format podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem
Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji
wpieranej przez producenta.
Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez
użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie
adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie.
Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę
funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia
Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo sporządza się w postaci
elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 11), przekazywane w postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach ww. ustawy lub
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
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14) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument
elektroniczny przekazuje się ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument
w postaci papierowej, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje
w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowani – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca w zakresie ww. dokumentów, które
każdego z nich dotyczą;
- innych dokumentów - odpowiednio wykonawca, lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą;
Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może
dokonać również notariusz.
15) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo, przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
16) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo zostały sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca przekazuje cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje
w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie ww.
dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
- oświadczenie lub zobowiązania udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca, lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- pełnomocnictwa – mocodawca
Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może
dokonać również notariusz.
17) W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
18) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać wymagania określone w § 10
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
19) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod
określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
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Rozdział XI - Wymagania dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
0/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2
ustawy.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
299).
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130
0026 podając w tytule wpłaty tytuł postępowania.
a) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
b) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z
zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z
tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku,
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p., zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.
Rozdział XII - Termin związania ofertą:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia
05.08.2021 r. do dnia 03.09.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym
mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział XIII - Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych
oświadczeń i dokumentów
I. Informacje ogólne
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy, sam lub jako członek (partner)
wykonawców składających ofertę wspólną. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie można było
zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.
2. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym
3. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty
plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017r. poz.2247).
II. Wymogi formalne.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:


Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SWZ.



Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot na zasoby,
którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ – jeżeli dotyczy.



Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę, zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SWZ.



Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Podmiot na zasoby,
którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ – jeżeli dotyczy.



Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę – jeżeli dotyczy (wzór zobowiązania - Załącznik nr 9 do SWZ).



Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana
przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy.

 Dowód wniesienia wadium.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze
skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy - należy
dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
4. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca
powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy
złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
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5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu.
6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
III. Oferta wspólna
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci
elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia (załącznik 2
i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które części
usługi wykonają poszczególni wykonawcy
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie
Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w rozdziale IX ust. 4 przy czym: podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust 4 pkt 2, 3, 4, 5
składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku,
w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VII ust.2 SWZ.
Rozdział XIV - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 05.08.2021 r. do godz. 11:00
2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie), tj. kliknięcie w drugim
kroku składania oferty przycisku "Złóż ofertę", po prawidłowym przejściu procesu platforma wyświetli
komunikat o tym, że oferta została złożona.
3. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę.
4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 05.08.2021 r. o godz.
12:00.
5. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która
spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronach internetowych prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronach internetowych prowadzonego
postępowania informacje o:
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 XV - Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.
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2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu
zamówienia oraz cenę za 1 km z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę zdefiniowaną w art. 3 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178), zatem w cenie uwzględnia się
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkowemu od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez
cenę rozumie się również stawkę taryfową.
4. Stawkę podatku VAT (w %) należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.).
5. Ceny należy podawać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie (podawanie cen w inny sposób
może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonywać do dwóch miejsc po
przecinku wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po
przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po
przecinku pozostaje bez zmian.
6. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, usług czy
stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia określonego
w zadaniu.
8. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą – Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego w Formularzu oferty, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy będzie miła zastosowanie .
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy
Rozdział XVI - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

2.

Ocenie podlegają nie odrzucone oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować następujące
kryterium:
a) Cena – 60 %
b) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 %
Sposób oceny ofert:
a) Punkty przyznawane w kryterium ceny:
cena minimalna
Cena oferty = 100 x ----------------------------- pkt x 60 %
cena oferty badanej
b) Punkty przyznawane w kryterium czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

najkrótszy oferowany czas w minutach
Czas podstawienia pojazdu
= 100 x ----------------------------------------------------- pkt x 40 %
zastępczego w przypadku awarii
czas oferty badanej w minutach
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Minimalny oferowany czas 15 minut.
Maksymalny oferowany czas 60 minut.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego czasu podstawienia pojazdu zastępczego niż 60 minut,
a także krótszego czasu podstawienia pojazdu zastępczego niż 15 minut, oferta będzie podlegała odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
3.

4.

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena oraz czas podstawienia pojazdu zastępczego
w przypadku awarii stanowić będą ocenę danej oferty: liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów
w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii = liczba punktów oferty. Oferta
może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
Wynik:
a) Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów określonych w pkt. 1.
b) 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.
c) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
d) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4 lit. c, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Rozdział XVII - Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.

3.

4.

5.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym
złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem
umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było
wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XVIII SWZ.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

Rozdział XVIII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej
w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy według wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz zamawiającego.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia.
8. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Treść gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej mogącej stanowić zabezpieczenie należytego wykonania
umowy wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało,
że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Rozdział XIX - Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
takich warunkach
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do specyfikacji.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz
danych zawartych w ofercie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na zamówienie publiczne
będące przedmiotem niniejszego postępowania:
- termin płatności faktur 30 dni.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Cesje zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przekazywane przez
Wykonawcę na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej - aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień
Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do
zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, które
osiągnie w sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
a) zmiany zasad finansowania zamówienia,
b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób
trzecich.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku
VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
d) zmiany sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy.
W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia
wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca
wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami.
W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej
umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione
dowody.
Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku
pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby
wskazane w umowie;
b) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod
warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na
moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę;
c) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej
interpretacji;
d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych
w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy
przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
e) wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację wykonania zamówienia;
Strony nie są odpowiedzialne za naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
spowodowanych działaniem siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się powstałe po zawarciu Umowy nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne
w stosunku do Strony, które istotnie utrudnia albo uniemożliwia wykonywanie zobowiązań danej Strony
wynikających z Umowy, a którego wystąpienia z dochowaniem należytej staranności, dana Strona nie
mogła przewidzieć ani mu zapobiec. W szczególności dotyczy to nadzwyczajnych i powszechnych
zaburzeń życia zbiorowego (np. działania wojenne, powszechne strajki, ataki terrorystyczne),
nadzwyczajne działania sił przyrody (np. trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i pandemie, susze), a także
zarządzenia władz publicznych wydawane w związku ze zwalczaniem skutków powszechnego zagrożenia
życia albo zdrowia publicznego (np. ustawy, uchwały, rozporządzenia czy też innego aktu władzy
publicznej czy też samorządowej).
W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest
niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę za pośrednictwem e-mail, najpóźniej w terminie 5 dni od
wystąpienia siły wyższej dotyczącej danej Strony, a następnie na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni
od wystąpienia siły wyższej dotyczącej danej Strony. W piśmie tym winien być wskazany przewidywany
czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu danej siły wyższej
spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na działanie danej siły wyższej jako
przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
W przypadku wystąpienia siły wyższej zgłoszonej przez Stronę, Strony podejmą możliwe działania w celu
zminimalizowania jej skutków oraz podejmą negocjacje w przedmiocie możliwego dostosowania realizacji
Umowy w warunkach zmienionych działaniem siły wyższej. Negocjacje te nie mogą trwać dłużej niż 30
dni od dnia zgłoszenia występującego stanu siły wyższej przez Stronę, chyba, że Strony uzgodnią na piśmie
ich przedłużenie.
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16. W przypadku zgłoszonego przez Stronę stanu siły wyższej, który utrzymuje się ponad 30 dni od dnia
zgłoszenia występującego stanu siły wyższej przez Stronę oraz gdy upłynął bezskutecznie ustalony okres
negocjacji zmian warunków Umowy, każda ze Stron może w terminie 30 dni od tego momentu odstąpić od
Umowy ze skutkiem na przyszłość.
17. Strony oświadczają, że w czasie zawierania niniejszej Umowy występuje stan epidemii związanej
z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2. Stan ten jednak w chwili
zawierania Umowy nie stanowi zdefiniowanej w Umowie siły wyższej, przy czym może to ulec zmianie po
zawarciu Umowy, a zdarzenia związane z powyższym stanem powstałe po zawarciu Umowy (np. nowe
zarządzenia władz publicznych, eskalacja epidemii) będą oceniane pod kątem ewentualnego występowania
zdefiniowanych przesłanek „siły wyższej."
W sytuacji zamknięcia szkół Zamawiający zwolniony będzie z obowiązku zapłaty, w takim zakresie,
w jakim Wykonawca nie zrealizuje żadnych kursów. Dotyczy to także sytuacji wystawienia biletów
jednorazowych jak i biletów miesięcznych. W przypadku niezrealizowania przewozów w danym
miesiącu w części, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty jedynie w części, w jakiej przewozy
zostały faktycznie zrealizowane.
18. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego.
19. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy
w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty
prawa żądania zmiany.
20. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego w terminie 5 dni od
daty otrzymania wniosku, w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego
wystąpienia przesłanek.
21. Zmiana osobowa listy dowożonych dzieci oraz zmiana harmonogramu w przypadkach, o których mowa
w § 1 ust. 2,3,4 i 7 umowy następuje w formie pisemnego powiadomienia bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy.
22. Zmiana pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług oraz zmiana wykazu osób zatrudnionych przez
Wykonawcę do realizacji zadania następuje w formie pisemnego powiadomienia bez potrzeby
sporządzania aneksu do umowy – po spełnieniu warunków określonych w procedurze o udzielenie
zamówienia publicznego i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
23. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie
danych zawartych w umowie: zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, zmianie osób
reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, likwidacji firmy Wykonawcy.
24. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych
w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego
danymi Strony uznaje się za doręczoną.
25. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę;
nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
26. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy.
Rozdział XX - Pouczenia o środkach ochrony prawnej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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 p.z.p.
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 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX ustawy Pzp.
Rozdział XXI - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego
Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres email: urzad@uniejow.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan/Pani Andrzej Olszak, kontakt: adres email: daneosobowe@uniejow.pl*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 7 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,;
6. 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;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
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przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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); **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rozdział XXII – Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy.
2. W toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 71 ust. 1 sporządza
protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
3. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - Nie dotyczy
Rozdział XXIII – Wykaz załączników do specyfikacji


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy



Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (wymagane na etapie
złożenia oferty )



Załącznik nr 2a – wzór Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – Podmioty na
zasoby których powołuje się Wykonawca ( jeżeli dotyczy)



Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wymagane na
etapie złożenia oferty )



Załącznik nr 3a - wzór Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku udziału w postępowaniu – Podmioty
na zasoby których powołuje się Wykonawca ( jeżeli dotyczy)



Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej



Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług (wymagany do złożenia na wezwanie Zamawiającego)



Załącznik nr 6 - Wzór wykazu sprzętu (wymagany do złożenia na wezwanie Zamawiającego)

Specyfikacja Warunków Zamówienia

strona 26



Załącznik nr 7 - Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zadania (wymagany do złożenia na
wezwanie Zamawiającego)



Załącznik nr 8 - Wzór umowy



Załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia( jeżeli dotyczy)



Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust 1. Ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia postępowania wskazanych przez
Zamawiającego

Sporządziła: Agnieszka Antczak
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