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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

    Gmina Rytwiany 

Adres: ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany 

www.rytwiany.com.pl  

Kontakt: 

tel. 15/864 79 30 

fax 15/864 79 35 

e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego (na podstawie art. 10 i 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy 

Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych do ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości  

i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ, została udostępniona na stronie 

internetowej: www.rytwiany.bip.jur.pl 

4. Miejsce realizacji zamówienia- Gmina Rytwiany. 

 

III .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych.” 

2. Przedmiotem zamówienia jest dowóz z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie 

Gminy Rytwiany i odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania, na oznaczone przystanki  

zlokalizowane na trasie dowozu, 380 uczniów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych,  

w tym dla : 

1/ 252  uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rytwianach (ZSP RYTWIANY); 

2/  79 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym (ZPO); 

3/ 49 uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzegomiu (ZSP STRZEGOM). 

Szczegółowy opis tras dowozu uczniów został zawarty w Załączniku Nr 10 do SIWZ (OPZ). 

3.  Wskazana w Załączniku Nr 10 do SIWZ liczba biletów stanowi wielkość planowaną. Rzeczywista liczba 

zakupionych biletów miesięcznych będzie odpowiadała rzeczywistej liczbie uczniów korzystających   

z przewozów w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba uczniów korzystających  z przewozów będzie 

http://www.staszow.pl/
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ustalana na poszczególne miesiące kalendarzowe do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego miesiąc, w którym będą wykonywane przewozy. W przypadku zwiększenia liczby 

dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz i odwóz na warunkach podanych  

w ofercie.  

4.  Z tytułu zmniejszenia liczby dowożonych uczniów Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych 

opłat z tego tytułu.  

5.  Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych będzie wykonywany zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego 2019/2020  (180 dni szkolnych) w dni nauki szkolnej, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

zajęć oraz ferii i dni świątecznych,  według rozkładu jazdy ustalonego przez Wykonawcę  

w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych. Rozkład jazdy powinien 

przewidywać liczbę kursów, która zapewnia co najmniej: 

a) dowóz uczniów z przystanków początkowych wskazanych w Załączniku Nr 10 do SIWZ do placówek 

oświatowych na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, 

b) odwóz uczniów z placówek oświatowych do przystanków początkowych wskazanych w Załączniku 

Nr 10 do SIWZ po zakończeniu zajęć lekcyjnych (dzieci ze szkół podstawowych i przedszkola w 2 

/dwóch/ kursach po 5 i po 7 lub 8 godz. zajęć).  

Na przystankach Wykonawca jest zobowiązany umieścić rozkład jazdy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów  

w zależności od zmiany planów lekcji, liczby dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni 

wolnych, itp. – w terminie umożliwiającym zmianę zezwoleń.  

7. Przewozy muszą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone 

w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990  

z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, posiadającymi aktualne przeglądy 

techniczne i ubezpieczenia oraz oznakowanie liniowe w postaci tablicy z przystankiem docelowym danego 

kursu, a także spełniającymi wymogi techniczne określone w warunkach udziału w postępowaniu niniejszej  

SIWZ.  

8. Opiekę podczas dowożenia na podstawie art. 32 pkt. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia   2016 r. 

Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zapewni Zamawiający. 

9. Wykonawca powinien posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia do przewozu osób i posiadać 

pakiety opłaconych ubezpieczeń OC i NNW. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia 

podstawowego, w  okresie udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 15 

% wartości zamówienia podstawowego. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach 

umowy podstawowej. Zamówienie to zostanie udzielone w postępowaniu w trybie z wolnej ręki. 

12. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia,  które  mogą  obejmować  aspekty  gospodarcze,  środowiskowe,  społeczne,  związane     

z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się 

do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia  zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy- Pzp, ponieważ nie 

stosuje ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert oraz kryterium o wadze przekraczającej 60%. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 Termin wykonania zamówienia:   

od 02. 09. 2019 r. do 26. 06. 2020 r.  
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

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

1/   nie podlegają wykluczeniu: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia obligatoryjnie wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego 

zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym  

w ogłoszeniu o zamówieniu i poniżej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:  

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

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544  

i 1629). 

Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

2/ spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

     a)   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to   

z odrębnych przepisów: 

 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ten warunek oraz posiada 

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.). 

 

     b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ten warunek oraz: 

- zrealizował należycie, lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy – w tym okresie, 

minimum 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia tj. z przewozem uczniów 

do szkół przez okres co najmniej 10 miesięcy, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, 

- dysponuje co najmniej 7 /siedmioma/ pojazdami do realizacji kursów służących dowozom uczniów  

w niniejszym zamówieniu, w tym: 

a) 1 autobus  o liczbie miejsc siedzących dla uczniów  – co najmniej 44, 

b) 4 autobusy o liczbie miejsc siedzących dla uczniów –  co najmniej 42; 

c) 1 autobus  o liczbie miejsc siedzących dla uczniów  – co najmniej 36, 

d) 1 bus o liczbie miejsc siedzących dla uczniów –  co najmniej 18; 

-  dysponuje co najmniej 7 /siedmioma/ osobami posiadającymi prawo jazdy co najmniej kategorii  D. 
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UWAGA: 

1)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

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

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

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

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca  

w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.  

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia których 

treść jest zgodna odpowiednio z  wzorem w Załączniku Nr 2  i Nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca 

1.1. spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

1.2. nie podlega wykluczeniu. 

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

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

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa  

w pkt 1. 

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na 

zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie  będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz  

z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien 

wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie 
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odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, 

w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, 

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o 

podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 

5. W terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego www.rytwiany.bip.jur.pl 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia   o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić 

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

o udzielenie zamówienia.  

Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku 

przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń i dokumentów: 

7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda 

dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień,  

o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, to jest:  

- aktualne zezwolenie  na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.  

7.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a)  wykazu usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 

5 do SIWZ; 

http://www.rytwiany.bip.jur.pl/
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b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy  

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami-

wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ; 

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7  SIWZ. 

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. 

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany 

jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji. 

7.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 

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

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

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

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

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie  postępowania. 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być  poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów,  na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp składane są  

w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć w formie oryginału. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale VI SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi  ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 
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sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. 

14. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 

oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że 

oświadczenia i dokumenty powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej 

(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca 

polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 

do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie 

pełnomocnictwa. 

15. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 

podpisującej. 

16. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się 

znaleźć podpisy wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku  dokumentów 

wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę  dokumentu, ewentualnie 

poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo - 

w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)  należy 

dołączyć do oferty. 

18. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden  z wykonawców 

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.  24 ust. 1 pkt 12-

23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1. 

19. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedkłada:  

• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający że: 

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

− jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentami zawierającymi 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy  

lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

Z  zachowaniem terminów wystawienia tych dokumentów jw. 

− w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami (oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188 ze zm.), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca lub faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

skrzynki e-mailowej: rytwiany@rytwiany.com.pl (w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

w tytule wiadomości e-mail przesyłanej na adres rytwiany@rytwiany.com.pl  należy wpisać: UG Rytwiany  - 

dowóz uczniów), z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku 

podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, 

pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub e-milem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres e-mail podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba 

że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Urząd Gminy w Rytwianach 

ul. Staszowska 15 

28-236 Rytwiany 

faks: 15/864 79 35 

e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl (w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem w 

tytule wiadomości e-mail należy wpisać: UG Rytwiany  - dowóz uczniów). 

 

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: P. Małgorzata Zabdyr  - tel. 15/864 79 30 

Godziny pracy od poniedziałku do piątku: od 8:15 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

   

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

 

mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl
mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

6. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną  do reprezentowania 

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty jeżeli nie wynika ono 

 z dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi  

w swej treści jednoznacznie wykazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona 

notarialnie) musi zostać dołączone do oferty. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

9. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale z zastrzeżeniem pkt. 7 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawców lub  tych podmiotów są poświadczane 

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

11. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty była podpisana lub parafowana przez 

wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę. 

12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 
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13. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty, oświadczeń, wykazu) 

przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach  

z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego  

w przygotowanych wzorach. 

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, 

że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa 

zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej 

informacji. 

Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl przywołanego powyżej przepisu: 

a. ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

b. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

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

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności 

tego zastrzeżenia. 

Zaleca się, aby Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 

pozostałej (jawnej) części oferty. 

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

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

16. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

17. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) formularz oferty, sporządzony wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 

b) oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1: 

c) dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22a ustawy, że wykonawca będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, 

będzie polegał na zasobach innych podmiotów, 

d) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (jeżeli nie 

wynikają one z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty), a jeżeli wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
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XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rytwiany przy ul. Staszowskiej 15, w sekretariacie - pokój nr 13. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 1 sierpnia 2019 r. do godz. 1000 

 

1.1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 

adres Zamawiającego: Gmina Rytwiany, 28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15, posiadającą oznaczenie: 

OFERTA 

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 

na podstawie imiennych  biletów miesięcznych.”- nie otwierać przed  01. 08. 2019 r. godz. 1015. 

 

1.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę oferty 

lub jej wycofanie zaleca się przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt 1.1., dodatkowo 

oznaczyć napisem „Zmiana" lub „Wycofane”. 

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy 

Rytwiany – sala konferencyjna – pok. nr 3. Otwarcie ofert jest jawne. 

2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

2.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

Zamawiający zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny 

ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest 

wynagrodzenie  ryczałtowe, ustalone jako iloczyn wynagrodzenia miesięcznego  określonego w ofercie 

wykonawcy za 380 biletów (łączna wartość brutto z formularzy cenowych A, B i C)  i liczby miesięcy 

świadczenia usługi dowozu (10 miesięcy). 

2. Ww. ceny brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący 

podatek VAT. 

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z analizy specyfikacji i wniosków z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej  

w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać 

zamówienia. 

4. Ceny jednostkowe biletów miesięcznych wskazane w ofercie (w formularzu cenowym A, B i C)) – są 

niezmienne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. W cenie biletu Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ulgę, o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 30 

czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 295),  jeżeli dotyczy. 
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6. Cena biletu wskazana w ofercie stanowi podstawę do rozliczeń z Wykonawcą na podstawie 

rzeczywistej liczby biletów imiennych wydanych w danym miesiącu kalendarzowym. 

7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

1. Kryteria, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej 

C – cena – 60 %; 

T – czas podstawienia zastępczego środka transportu – 40 %; 

2. Sposób oceny ofert: 

Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach: 

C– cena 

cn / cb x 60 = ilość 

punktów gdzie: 

cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym etapie badania i oceny ofert, 

cb – cena oferty badanej. 

 

T – czas podstawienia zastępczego środka transportu 

Należy podać czas podstawienia zastępczego środka transportu. Oferty zostaną ocenione według 

poniższej zasady: 

Czas podstawienia zastępczego środka 
transportu: 

Punkty do 
oceny 

20 min. 40,00 

25 min. 30,00 

30 min 20,00 

Czas podstawienia „zastępczego środka transportu” nie może przekroczyć 30 minut. 

W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy „czas podstawienia zastępczego środka transportu” 

niż 30 min. oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie „czasu podstawienia zastępczego środka transportu”, jego 

oferta podlegać będzie odrzuceniu. 

W przypadku, gdy wykonawca poda „czas podstawienia zastępczego środka transportu” krótszy 

niż 20 minut ocenie będzie podlegał „czas podstawienia zastępczego środka transportu” równy 20 

minut. 

Uwaga 

„Czas podstawienia zastępczego środka transportu” należy podać w pełnych minutach 

uwzględniając, że punkty do oceny przyznawane są z uwzględnieniem 5 minutowych przedziałów. 

W przypadku podania „czasu podstawienia zastępczego środka transportu” bez uwzględnienia ww. 

informacji Zamawiający do oceny będzie przyjmował „czas podstawienia zastępczego środka 

transportu” z zastosowaniem zasad obowiązujących w matematyce dotyczących zaokrągleń (np.: 

dla zaoferowanych 21 minut lub 22 minut - do oceny będzie przyjmowane 20 minut, dla 

zaoferowanych 23 minut lub 24 minut - do oceny będzie przyjmowane 25 minut) 
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Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych 

wyżej kryteriach. 

X = C + T  

gdzie: 

X – łączna liczba uzyskanych punktów 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu na danym etapie badania i oceny ofert, na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny/kosztu i innych kryteriów wskazanych w niniejszej SIWZ. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści 

złożonych ofert. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 

nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust.1a i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 

jej treści. 
6. Zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek 

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

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

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

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

nie zgodzi się, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi  

z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się, zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy Pzp o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy. 

10.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę lub koszt   

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11.  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 spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 

koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

12.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

13. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
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miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 na stronie internetowej,  

z zastrzeżeniem art. 92 ust. 3 ustawy Pzp.  

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

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

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

zobowiązany jest do: 

1.1.przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 

 się o udzielenie zamówienia - (jeżeli dotyczy), 

1.2. złożenia  informacji  o   osobach  umocowanych  do  zawarcia  umowy  i  okazania  

dokumentu,  z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność 

zaistnieje, 

1.3. złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty 

zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów, 

1.4. złożenia informacji i dokumentów (m.in. NIP, Regon, aktualny KRS lub wydruk  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), dotyczących podmiotów, 

udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - (jeżeli 

dotyczy), 

1.5. przedłożenia aktualnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia, 

1.6. przedłożenia dowodów rejestracyjnych pojazdów wskazanych  

w wykazie z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC i NW (załączyć 

kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)  

1.7. przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, uwzględniając zapisy wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 SIWZ, 

1.8 przedłożenia informacji (oświadczenia wykonawcy) m.in. w zakresie zatrudniania 

pracowników lub zawierania umów z podwykonawcami w kontekście ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (jeżeli dotyczy). 

2. Termin i miejsce podpisania umowy 

2.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183 

ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt.  2.1., jeżeli: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu 

nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 
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b) w  postępowaniu  o  udzielenie   zamówienia  o   wartości   mniejszej   niż  kwoty  

określone   w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp upłynął 

termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

2.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1ustawy Pzp. 

3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku Nr 9 SIWZ. 

4. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ust. 2, wysłanym do wykonawcy, 

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi termin podpisania umowy. 

Miejsce podpisania umowy – siedziba Zamawiającego. Przy podpisaniu umowy Wykonawca winien 

załączyć/ okazać wszystkie dokumenty, które bezspornie pozwolą sprawdzić umocowanie do jej 

podpisania. 

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

publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o wykonanie zamówienia na warunkach 

określonych we wzorze umowy, stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy  odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opis przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu  czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp. 
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3. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę,  

o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, są  określone w dziale VI ustawy Pzp. 

 

 

XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 

RAMOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 

XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

XX.  ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

XXI. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXII. OKREŚLENIE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a  

 

1. Zamawiający określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) w następujący sposób: 
-  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy  

w zakresie: kierowania autobusami, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). 

2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności  

w zakresie opisanym w pkt. 1 będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 

ze zm.). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w pkt.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania w/w wymogów, 

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w pkt.1. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
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lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

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

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szczegółowy opis dotyczący zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę określono  

we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9  do SIWZ. 

 

XXIII.  INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36a UST. 2 

 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

XXIV. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art.36a 

ustawy Pzp. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy,  i  podania  przez  wykonawcę  firm  podwykonawców,  

zgodnie z art.36b ust.1 ustawy Pzp. 

3. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. 

Zgodnie z art.36b ust.1a ustawy Pzp. 

1) Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym    w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom w celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia   

z  udziału  w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp dołączonym do oferty. (art.25a ust. 5 ustawy Pzp). 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 
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jego realizacji Zamawiający żąda, aby Wykonawca, przedstawił Zamawiającemu oświadczenie,       

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (art.36ba ust.1 ustawy Pzp). 

7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Zamawiający przewiduje działania, o których mowa w pkt 7 i 8 wobec dalszych podwykonawców.  

9.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11 .Wymagania   dotyczące   obowiązków   Wykonawcy    dotyczących    podwykonawstwa,    

określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 9 SIWZ. 

 

XXV.  LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 

OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE 

ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB 

ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY MIEĆ ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W 

PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE 

CZĘŚCI 

 

Nie dotyczy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

 

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

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

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

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

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

Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Gmina Rytwiany, reprezentowana przez 

Wójta Gminy Rytwiany (ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, telefon kontaktowy: 15 864 7930); 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: kancelaria@lasocki.com.pl . 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Dowóz  uczniów do placówek oświatowych  na  terenie Gminy 

Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  

z zm.) - zwanej dalej Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

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

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

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Pzp; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
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zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

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

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

RODO; 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1     lit. 

c RODO. 

*  Wyjaśnienie:   skorzystanie   z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  

postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Do obowiązków Wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego należą 

m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany  

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

wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

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

dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 

14 ust. 5 RODO. 

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

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku  

z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne 

oświadczenie  - na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. 

W przypadku wystąpienia konieczności powierzenia Wykonawcy danych osobowych, 

Zamawiający, na podstawie art. 28 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), odrębną umową powierzy Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 
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XXVIII.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1. Formularz OFERTY (Zał. Nr 1) 

2. Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ( Zał. Nr 2) 

3. Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu( Zał. Nr 3) 

4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

(Zał. Nr 4) 

5. Wykaz usług (Zał. Nr 5) 

6. Wykaz urządzeń (Zał. Nr 6) 

7. Wykaz osób (Zał. Nr 7) 

8. Zobowiązanie podmiotu(Zał. Nr 8) 

9. Wzór umowy (Zał. Nr 9) 

10. Opis przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 10) 

11. Oświadczenie RODO (Zał. Nr 11) 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Zamawiający:  

Gmina Rytwiany 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/my niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz:  

............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................ ............................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) . 

Adres*: ..................................................................................................................................................... 

Kraj* …………………………………… 

REGON*: …………………................ 

NIP*: …………………………………. 

TEL.* .........…………................……… 

FAX*....................................................... i adres e-mail*:……………………………………………….. 

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego  na Dowóz uczniów do placówek oświatowych na 

terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych” 

1. SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych”: 

a)  za cenę ryczałtową brutto1 ……………..………………… zł,  

             1 obliczoną jako iloczyn: sumy wartości brutto (∑(WA ,WB,WC) - kolumna  7)  x  czasu świadczenia usługi (10 miesięcy) 

słownie złotych: ..................................................................................................................) 
 

w tym: 
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 - Formularz cenowy A – Dowóz do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rytwianach i powrót do miejsca 

zamieszkania  

LP 

Nazwa 

miejscowości - 

ilość biletów 

Ilość uczniów  

a) 3-5 letnich  

b) 6 lat i starszych 

Cena jednego 

biletu  

miesięcznego 

netto zł 

VAT 

stawka 

…….% 

zł 

Razem 

cena brutto 

jednego biletu 

m-czego 

(kol. 4+5) 

zł 

Wartość 

biletów brutto 

(zł) 

(kol. 3x kol.6) 

zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ruda-38 
a)     5     

b)    33     

2 Rudniki-1 

a)     0     

b)     1     

3 Niedziałki-23 
a)     4     

b)    19     

4 Szczeka-31 

a)     12     

b)     19     

5 Kłoda-53 
a)     4     

b)    49     

6 Rytwiany-37 

a)     6     

b)    31     

7 Grobla-9 
a)     0     

b)    9     

8 
Gaj Święcicki-

15 

a)     3     

b)    12     

9 Tuklęcz-21 
a)     2     

b)    19     

10 Święcica-3 
a)     1     

b)     2     

11 Staszów-9 

a)     1     

b)    8     

12 Sichów Duży-5 
a)     0     

b)    5     
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13 Sichów Mały-2 
a)     1     

b)     1     

14 Strzegom- 5 

a)    0     

b)    5     

Razem 252 
a)   39    

b)  213 
X X X 

WA 

 

 

- Formularz cenowy B – Dowóz do Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym i powrót do 

miejsca zamieszkania 

LP 
Miejscowość- 

ilość biletów 

Ilość uczniów  

a) 3-5 letnich  

b) 6 lat i starszych 

Cena jednego 

biletu  

miesięcznego 

netto (zł.) 

VAT 

stawka 

…….% 

(zł) 

Razem 

cena brutto 

jednego biletu 

m-czego 

(kol. 4+5) 

Wartość 

biletów 

brutto (zł) 

(kol. 3x kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Koniemłoty- 3 

a)     1     

b)     2     

2 Gaj Święcicki- 2 
a)     0     

b)    2     

3 Podborek- 14 

a)     3     

b)     11     

4 Święcica-14 
a)     2     

b)   12     

5 Pacanówka- 11 

a)     1     

b)     10     

6 
Tuklęcz(Wzory)- 

1 

a)     0     

b)    1     

7 Sichów Mały- 34 

a)   8     

b)   26     

Razem 79 
a) 15     

b) 64 
X X X 

WB 
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- Formularz cenowy C – Dowóz do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzegomiu 

LP 
Miejscowość -

ilość biletów 

Ilość uczniów  

a) 3-5 letnich  

b) 6 lat i starszych 

Cena jednego 

biletu  

miesięcznego 

netto (zł.) 

VAT 

stawka 

…….% 

(zł) 

Razem 

cena brutto 

jednego biletu 

m-czego 

(kol. 4+5) 

Cena biletów 

za jeden 

miesiąc 

brutto (zł) 

(kol. 3x kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Mucharzew- 

17 

a)     0     

b)    17     

2 Strzegom- 23 
a)     4     

b)    19     

3 Strzegomek- 9 

a)     2     

b)     7     

Razem 49 
  a)   6 

  b)  43 
X X X 

WC 

  

Razem wartość z formularzy WA +WB+WC - kol. 7  : cena  380 biletów  za jeden miesiąc  brutto 

.…………………….  zł; 

 

     b) -  czas podstawienia zastępczego środka transportu ……………… minut. 

2. Oświadczamy, że termin płatności wynosi  30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do  

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj.: od 02.09.2019 r. – do 26.06.2020 r.  

7. Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: 
………………………………………………………………………………………………………  
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u 

zamawiającego (jeżeli dotyczy) 

których wartość bez kwoty podatku wynosi ……… zł (słownie złotych: 

……………………………………………….) 

             (należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy) 

8. Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do 

oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 17.1p) SIWZ (jeżeli dotyczy). 

9. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, 
że zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia 

podwykonawcom: ………………………………………….………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………. 

        (należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę ( jeżeli  dotyczy ) 

Uwaga: W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - Zamawiający uzna,  że Wykonawca 

zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców  

Ponadto podaję/my: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(należy podać nazwy (firmy) podwykonawców 

10. Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/my, 

że będziemy/nie będziemy polegać * na zdolnościach innego podmiotu w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

Uwaga: 

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu musi wskazać odpowiednio w oświadczeniach stanowiących załącznik Nr 2 i Nr 

3 SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z którego zasobów będzie korzystał. Tak wskazane informacje są wiążące dla Zamawiającego. 

Zobowiązanie podmiotu w załączeniu do oferty. 

11. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?** TAK / NIE*. 

12. Oferta nasza zawiera......................... kolejno ponumerowanych stron. 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

............................................................... 

Podpisano 

………......................................................... 
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  

            do reprezentowania Wykonawcy) 

dnia,.............................................  

 

*) Należy przekreślić ,jeżeli nie dotyczy. 

**) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

 


