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ZAMAWIAJĄCY: 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W JABŁONCE  

UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA 

/CUWJablonka/domyslna 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PO MODYFIKACJI Z DNIA 29.07.2021 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (zgodnie z 

art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 

2019 z późn. zm.)  

Wariant I - bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp 

na usługi pn. 

 

„Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia  Specjalnej SPSK w Czerwiennem oraz Szkoły 

Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych  

w Nowym Targu w roku szkolnym 2021/2022”  

 

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty 130.000 złotych oraz o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych   

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, SWZ lub Specyfikacją dostępna jest na stronie:  

https://cuwjablonka.pl/zamowienia-publiczne/15-ogloszenia-o-zamowieniu/53-cuw-26-5-2-2021-dowoz-uczniow-z-

terenu-gminy-jablonka-do-katolickiej-szkoly-podstawowej-spsk-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-spsk-

branzowej-szkoly-i-stopnia-specjalnej-spsk-w-czerwiennem-oraz-szkoly-podstawowej-specjalnej-nr-9-w-nowym-

targu-w-zespole-placowek-szkolno-wychowawczo-opiekunczych-w-nowym-targu-w-roku-szkolnym-2021-2022 

Nr postępowania: CUW.26.5.2.2021 

 

Jabłonka, dnia 29-07-2021 roku 
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Dane ogólne  

1. Podstawa prawna 
a) W przypadkach niewyszczególnionych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa w tym przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. 
U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. 
b) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w 
związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1086). 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołu 
postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434), 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389). 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 
 

2. Informacje dotyczące miejsca publikacji ogłoszenia: 
a) Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://cuwjablonka.pl 
b) Biuletyn Zamówień Publicznych - postępowanie zarejestrowane jest w na platformie   e-zamowienia 

(https://ezamowienia.gov.pl/pl) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125359/01, Numer ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia 2021/BZP 00130888/01 z dnia 29.07.2021 

c) Urząd Zamówień publicznych, miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl – link do postępowania na miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/50e70d8b-d8af-4643-8ecc-2f0c207aa36e 
Postępowanie oznaczone jest przez Zamawiającego numerem CUW.26.5.2.2021  

  Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten  
 numer 

3. Definicje  
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 

 dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez 

zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do 
określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis 
potrzeb i wymagań; 

 pisemności – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub 

innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej; 

 podmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu 

braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z 
wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1; 

 postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane 

przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo 
zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą 
są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej 
oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu; 

 przedmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu 

zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami 
związanymi z realizacją zamówienia; 

 środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 
r. poz. 344); 

 udzieleniu zamówienia – należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 
 wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

https://ezamowienia.gov.pl/pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 zamówieniu – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a 

wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług; 

 

Rozdział 2.  Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postepowania (art. 281 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp) 

 
Nazwa zamawiającego:  Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce 
REGON:   492902313 
NIP:     735-286-93-67 
Miejscowość   Jabłonka 
Adres:    ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka  
Strona internetowa:  www.cuwjablonka.pl 
Numer telefonu    +48 18 26 111 30  
Adres poczty elektronicznej  biuro@cuwjablonka.pl 
 
Godziny pracy:    w poniedziałki od 8.00 do 16.00 

od worku do piątku od 7.30 do 15.30  
      
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest 
posiadać konto na ePUAP. 
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
oraz do formularza do komunikacji 

Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne. 
  
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki 
korzystania z platformy ePUAP i platformy miniPortal określone w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
(ePUAP), uznaje je za wiążące. 

 
Rozdział 3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia (art. 281 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp) 

 
Strona internetowa: https://cuwjablonka.pl 
Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/50e70d8b-d8af-4643-8ecc-2f0c207aa36e 
 

 
Rozdział 4. Tryb udzielenia zamówienia, Informacja czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 281 ust 1 pkt 3 i 4 

ustawy Pzp) 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzania negocjacji na 

określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019r.  
poz. 2019 z późn. zm.)  zwanej  dalej ustawą, o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty 130.000 złotych 
oraz o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych  oraz  przepisy  Kodeksu Cywilnego w zakresie określonym w art. 8 ustawy. 

2. W postępowaniu nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 
 

Rozdział 5. Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp) 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej 
SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia  Specjalnej SPSK w 
Czerwiennem oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych 
w Nowym Targu w roku szkolnym 2021/2022 
 
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie przewozu uczniów na trasach: 
 
2.1. Część nr 1 „Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia  Specjalnej SPSK w Czerwiennem  
w roku szkolnym 2021” 

 
Wykaz przystanków: 
a) Lipnica Mała 536a i 259 
b) Zubrzyca Górna Zimna Dziura okolice domu 310a i 168  
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c) Orawka 115 oraz 179  
d) Jabłonka „Za Górą” okolice ul. Uroczej, ul. Ks. F. Machaja, ul. Energetyków 
e) przystanek ostatni – Katolicka Szkoła Podstawowa w Czerwiennem SPSK, Szkoła Specjalna Przysposabiającej 
do Pracy SPSK w Czerwiennem oraz Branżowa Szkoły I Stopnia  Specjalnej SPSK w Czerwiennem (Adres szkół 34-
407 Czerwienne 245) 
f) do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) 
g) 1 kurs około 73 km, szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – ok 146 km/dziennie x 186 
dni = 27156,00 km 
d/ przewóz 12 uczniów (w tym 2 dzieci na  wózkach inwalidzkich (rozłożonych). Pojazd do przewozu winien  być 
wyposażony dodatkowo w urządzenie umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu (platforma najazdowa) oraz 
mocowanie dla wózka na czas trwania przewozu) + 1 opiekun; wg harmonogramu zajęć lekcyjnych 
e/ dowóz uczniów na godz. 9.00, powrót między godz. 13.00-16.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych. 
Usługi przewozowe należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do planu nauczania 
danej placówki oświatowej. 
 
2.2. Część nr 2 „Dowóz ucznia z terenu Gminy Jabłonka do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Nowym 
Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w roku szkolnym 
2021/2022 

 

Wykaz przystanków: 
a/ Jabłonka, ul. Potokowa 
b/przystanek ostatni Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-
Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu (adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85) 
c) do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) 
d) 1 kurs około 28 km, szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – ok 56 km/dziennie x 186 dni 
= 10 416,00 km 
e/ przewóz 1 ucznia + 1 opiekun 
f/ dowóz ucznia na godz. 8.00, powrót między godz. 13.00-16.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych. 
Usługi przewozowe należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do planu nauczania 
danej placówki oświatowej. 
 

3. Dni dowozów  w roku szkolnym 2020/2021 w okresie 1 września 2021 roku do 24 czerwca 2022 roku – 186 dni 
przy czym gwarantowana ilość dni w których będzie świadczona usługa dowozu/odwozu, wynosi 93 dni. 

4. Dzienną liczbę przejechanych kilometrów w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia ustal się na około 
146 km na trasie Jabłonka – Czerwienne oraz 56 km na trasie Jabłonka – Nowy Targ. Liczba kilometrów, o 
której mowa wyżej może ulec zmianie ze względu na zmianę przebiegu trasy w przypadku zgłoszenia (bądź 
rezygnacji) przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci do dowozu. 

5. Długości tras przewozu liczone są od przystanków początkowych. Koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca 
rozpoczęcia trasy i zjazdu po zakończeniu dowozu nie mogą obciążać Zamawiającego.  

6. W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających 
dojazd, w porozumieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorem szkoły mogą nastąpić przesunięcia godzin dowozu i 
odwozu dzieci. 

7. W przypadku remontów, awarii, uszkodzeń mostów, dróg lub innych obiektów czego skutkiem będzie zmiana 
lub konieczność zmiany trasy przewozowych (w tym także wydłużenie trasy lub skrócenie trasy ze względu na 
zmianę ilości dowożonych dzieci), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy i należnego (tak 
zwiększenia jak i zmniejszenia) wynagrodzenia na podstawie ceny ofertowej Wykonawcy za 1 km. 

8. Podana liczba uczniów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia (może 
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu).  

9. Opcja zwiększenia ilości dowożonych dzieci będzie miała zastosowanie w przypadku zgłoszenia przez 
rodziców/opiekunów prawnych nowych dzieci do dowozu.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wielkość pojazdu dostosować do uwarunkowań przedmiotowej usługi. 

11. Cena oferty powinna uwzględniać koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi. 

12. Wskazano przystanki najdalsze – dzieci zabierane są na odcinkach pomiędzy przystankami. 

13. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby czas przebywania uczniów w podróży był jak 
najkrótszy, a nadto winien uwzględnić to, aby przewożeniu uczniowie mogli punktualnie rozpocząć zajęcia 
lekcyjne i bez zbędnego oczekiwania na nie, a nadto aby po ich zakończeniu byli odwożeni bez zbędnego 
oczekiwania. Usługi przewozowe będą odbywać się najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych 
zajęciach lekcyjnych ze szkoły do domu. 

14. Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej musi być 
wykonywane pojazdami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób 
na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie 
musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Pojazdy, którymi przewożone będą 
dzieci muszą być w pełni sprawne technicznie, dostosowane do ilości przewożonych dzieci i posiadającymi 
świadectwo dopuszczenia do ruchu – wydane zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Pojazdy mają być 
oznaczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz 
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wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.). Każdy pojazd ma posiadać 
ubezpieczenie OC i NNW, ma być utrzymany w czystości, sprawny technicznie. W zimie każdy pojazd ma być 
ogrzewany,  odśnieżony, a wejścia do niego oczyszczone z ewentualnego oblodzenia, tak by były one 
bezpieczne. 

15. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu lub w przypadku stwierdzenia przez  Zamawiającego lub policję 
niesprawności pojazdu, która zagraża bezpieczeństwu osób przewożonych Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego do dalszej realizacji zamówienia. Pojazd zastępczy winien 
być podstawiony w czasie  zgodnym z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W 
przypadku przekroczenia tego terminu Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nie przestrzeganie 
warunków umowy.  

16. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w gotowości pojazd zastępczy, który może zostać użyty w przypadku 
wystąpienia awarii innego pojazdu, którym świadczona jest usługa dowozu.  

17. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego.  

18. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, 
poz. 432 z 2002 r. z późn. zm.) z wyłączeniem przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć wynikających 
z organizacji roku szkolnego. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które 
uczniowie będą odrabiali inne dni zwolnione z nauki szkolnej.  

19. Dowóz będzie się odbywał w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych  

20. Dowóz nie będzie realizowany w czasie ferii. Zaś w dni wolne od zajęć dydaktycznych dowóz będzie 
organizowany na życzenie rodziców (np. sprawdzianów, egzaminów oraz w inne dodatkowe wolne dni od zajęć 
szkolnych, itp.). 

21. CPV 
przedmiot główny:  
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego  
przedmioty dodatkowe:  
60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

 
Rozdział 6. Opis części zamówienia (art. 281 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp) 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. [art. 91 ust. 1 ustawy pzp]  
Ilość części: 2,  

Opis części zamówienia:  
 
Część nr 1 „Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia  Specjalnej SPSK w Czerwiennem  
w roku szkolnym 2021” 

 
Wykaz przystanków: 
a) Lipnica Mała 536a i 259 
b) Zubrzyca Górna Zimna Dziura okolice domu 310a i 168  
c) Orawka 115 oraz 179  
d) Jabłonka „Za Górą” okolice ul. Uroczej, ul. Ks. F. Machaja, ul. Energetyków 
e) przystanek ostatni – Katolicka Szkoła Podstawowa w Czerwiennem SPSK, Szkoła Specjalna Przysposabiającej 
do Pracy SPSK w Czerwiennem oraz Branżowa Szkoły I Stopnia  Specjalnej SPSK w Czerwiennem (Adres szkół 34-
407 Czerwienne 245) 
f) do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) 
g) 1 kurs około 73 km, szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – ok 146 km/dziennie x 186 
dni = 27156,00 km 
d/ przewóz 12 uczniów (w tym 2 dzieci na  wózkach inwalidzkich (rozłożonych). Pojazd do przewozu winien  być 
wyposażony dodatkowo w urządzenie umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu (platforma najazdowa) oraz 
mocowanie dla wózka na czas trwania przewozu) + 1 opiekun; wg harmonogramu zajęć lekcyjnych 
e/ dowóz uczniów na godz. 9.00, powrót między godz. 13.00-16.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych. 
Usługi przewozowe należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do planu nauczania 
danej placówki oświatowej. 
 
2.2. Część nr 2 „Dowóz ucznia z terenu Gminy Jabłonka do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Nowym 
Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w roku szkolnym 
2021/2022 

 
Wykaz przystanków: 
a/ Jabłonka, ul. Potokowa 
b/przystanek ostatni Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-
Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu (adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85) 
c) do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) 
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d) 1 kurs około 28 km, szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – ok 56 km/dziennie x 186 dni 
= 10 416,00 km 
e/ przewóz 1 ucznia + 1 opiekun 
f/ dowóz ucznia na godz. 8.00, powrót między godz. 13.00-16.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych. 
Usługi przewozowe należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do planu nauczania 
danej placówki oświatowej. 
 
Rozdział 7. Informacje  dotyczące ofert wariantowych (art. 281 ust 2 pkt 7 ustawy Pzp) 

 
Zamawiające nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 i 8 

 ustawy Pzp (art. 281 ust 2 pkt 11 ustawy Pzp) 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych do niniejszego postępowania o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 
Rozdział 9. Termin wykonania zamówienia (art. 281 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp) 

 
Termin rozpoczęcia realizacji świadczenia usługi: od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych w roku 2021 , tj. 
01.09.2021r.  
Termin zakończenia realizacji świadczenia usługi: do dnia zakończenia zajęć szkolnych w roku 2022, tj. 
24.06.2022 r. 
 
Rozdział 10. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

 jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 (art. 281 
 ust 2 pkt 15 ustawy Pzp) 

 
1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie (art. 60 ustawy Pzp): 
1.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi. 
2. Informacje o zastrzeżeniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań (art. 121 
ustawy Pzp): 
2.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących zamówień na usługi. 
3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy  

3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
3.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców jeżeli są już znani (art. 462 ust. 2 ustawy Pzp). 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio (art. 462 ust. 7 ustawy Pzp). 
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia (art. 462 ust 8 ustawy Pzp). 
6. Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp. Wykonawca, który zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 24 ust. 3 pkt 3, ppkt 3.1.2  (art. 462 ust. 5 ustawy 
Pzp). 
7. Zgodnie z art. 462 ust.3 ustawy Pzp, w przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe podwykonawców oraz 
przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, , jeżeli są już znani. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa z 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (jeżeli 
dotyczy). 
 
Rozdział 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
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1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (art.445 ustawy Pzp); 
2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 
wszystkich dokumentów (art. 58 ust.2 ustawy Pzp) - pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.  
3) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawne; fakt ustanowienia Pełnomocnika 
musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem; 
4) Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda przez zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art.59 ustawy 
Pzp). 

 
Rozdział 12. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

 zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
 obcych (art. 281 ust 2 pkt 13 ustawy Pzp) 

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

(PLN). 
 
Rozdział 13. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu (art. 281 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp) 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których 
mowa w art. 108 ust 1 pkt 1-6 (Rozdział 14 SWZ) i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie przewidzianym przez 
zamawiającego w niniejszej SWZ (Rozdział 15 SWZ), którzy spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust 2 
ustawy Pzp na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem poniżej. 

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
a) 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; 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - 

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów - 

Opis spełnienia warunków:  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada:  
- aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.  
 
Informacje dodatkowe:  
- Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń, koncesji, licencji itp. 
zwanych dalej „zezwoleniami” przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego 
wezwanie. W przypadku, gdy którekolwiek z dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie 
później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.  

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym 
mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej i realizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są 
wymagane.  
 
W przypadku gdy, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może żądać odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności 
regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - 

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
 
d) zdolności technicznej lub zawodowej   

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
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Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
WAŻNE: 
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy winne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 
ust. 2 ustawy Pzp). 
 
3. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich) 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust 1 ustawy Pzp) 

3.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów informacji w oświadczeniach wymienionych w Rozdziale 24, ust 3 
pkt 3.1 SWZ (załączniki nr 2 i 3 do SWZ). 
3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi 
załącznik nr 4 do SWZ (art. 118 ust 3 ustawy Pzp) 
3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 ustawy Pzp, 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do tych zasobów oraz określa w szczególności: (art. 118 ust 4 ustawy Pzp) 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, (art. 118 ust. 2 ustawy Pzp) 
3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz, jeżeli to 

dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem wykonawcy, (art. 110 ustawy Pzp) 
3.7. 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. (art. 120 
ustawy Pzp) 
3.8. 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, (art. 122 ustawy Pzp) 
3.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach 
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, (art. 122 ustawy Pzp) 

 
Rozdział 14. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (art. 281 ust 1 pkt 

 15 ustawy Pzp) 
 
OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA: 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  
 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  
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 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) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania 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  
  – 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 zalega-niu  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 do-puszczenie 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. 
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli 
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 
właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 
(ust.3), są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp (ust.3), nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
5. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia na podstawie wymaganego złożenia z ofertą 
oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
  
Rozdział 15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (art. 281 ust 2 pkt 

 1 ustawy Pzp) 

 
1. FAKULTATYWNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA: 
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1.1. Zamawiający nie określa fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust 1 ustawy Pzp. 
 
2. DZIAŁANIA WYKONAWCY MAJĄCE ZAPOBIEC JEGO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA - ŚRODKI 
NAPRAWCZE - PROCEDURA „SELF-CLEANING” (art. 110 ustawy Pzp) 

2.1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
2.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 (Rozdział 
14 SWZ) lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 (Rozdział 15 SWZ jeżeli dotyczy) ustawy Pzp, jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
2.2.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2.2.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 
właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
2.2.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
2.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 (ust. 2 pkt 
2.2) ustawy Pzp (ust.2 pkt 2.2), są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
3. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia na podstawie wymaganego złożenia z ofertą 
oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). 

 
Rozdział 16. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych (art. 281 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp) 

 
1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. (art. 274 ust. 1 
ustawy Pzp): 

 
2.1. Odpowiedniego zezwolenia, licencji koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, a także 

dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do 
świadczenia usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa 
przynajmniej jeden z wykonawców. 
 
 
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego (na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp), zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. (art. 274 ust. 1 ustawy 
Pzp): 
 3.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, 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 - w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 
1 pkt 4 ustawy Pzp;  
- chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wskaże 
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i 
ogólnodostępne bazy danych;  
 
Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu 
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do podmiotów  udostępniających zasoby 
 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

 

 
3.1.1.Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych 
podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 
3.1.2 Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który 
nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, 
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków 
dowodowych dotyczących tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych 
podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. 

UWAGA: 

4. Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia, (art. 274 ust. 2 ustawy Pzp). 
5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 
nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (art. 274 ust. 3 
ustawy Pzp). 
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca 
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków, 
(art. 274 ust. 4 ustawy Pzp). 
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia: 

a) podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz 
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp). 
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (§13 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 
ustawy Pzp) 
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, 
o których mowa w §13 ust. 1 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy Pzp, pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów. 
9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, 

składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 
wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. 
 

Rozdział 17. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce 
 zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  

  
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
 

 
Rozdział 18. Wymagania dotyczące wadium (art. 281 ust 2 pkt 10 ustawy Pzp) 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
Rozdział 19. Termin związania ofertą (art. 281 ust 1 pkt 11 ustawy Pzp) 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie 

dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. 03.09.2021 roku (art. 307 ustawy Pzp) 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 



Strona 14 z 28 

 

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 ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
Rozdział 20. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

 będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej  (art. 281 ust 1 pkt 
8 ustawy Pzp) 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim 
2. Postępowanie oznaczone jest przez zamawiającego numerem CUW.26.5.1.2021 Wykonawcy we wszystkich 

kontaktach z zamawiającym winni powoływać się na ten numer 
3. Informacje ogólne. 

3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawca  
odbywa się przy użyciu następujących narzędzi: 

 miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

 ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  
  Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Centrum 
Usług Wspólnych"). 
  Elektroniczna skrzynka podawcza/Identyfikator adresata: /CUWJablonka/domyslna 

 poczty elektronicznej: biuro@cuwjablonka.pl 
3.2 Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane w rozdziale 22 SWZ. 
3.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na platformie ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 
do komunikacji. 

3.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz 
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

3.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

3.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

3.7 Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 8  do niniejszej SWZ. 

3.8 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 8 do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań  
klikając  wcześniej  opcję  „Dla  Wykonawców”  lub  ze  strony  głównej  z zakładki Postępowania 
na miniPortalu 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, ani żadnego dokumentu czy oświadczenia 

wskazanego w Rozdziale 24 ust. 3  SWZ składanego wraz z ofertą, przy użyciu poczty elektronicznej. 

 

4.  Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a Wykonawcami  w  
szczególności  składanie  oświadczeń,  wniosków  (innych  niż wskazanych  w  Rozdziale 24 ust 1 SWZ),  
zawiadomień  oraz  przekazywanie  informacji  odbywa  się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).   

2. Zamawiający  może  również  komunikować  się  z wykonawcami za  pomocą  poczty elektronicznej, email 
biuro@cuwjablonka.pl W takim przypadku zamawiający i wykonawcy będą posługiwać się numerem 
postępowania.   

3. Dokumenty  elektroniczne,    składane  są  przez  wykonawcę  za    pośrednictwem „Formularza  do  
komunikacji”  jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na  wskazany  w  ust  4 pkt 2  adres  email.  Sposób  
sporządzenia  dokumentów elektronicznych  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w    
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju,  Pracy  i Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie 
dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile 
jej treść jest udokumentowana. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób  niezgodny  z regulaminami 
korzystania z ePUAP oraz miniPortal. 

 

 
Rozdział 21. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 

 sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia 
 jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp (art. 281 ust 1 
 pkt 9 ustawy Pzp) 

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

 
Rozdział 22. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami (art. 281 ust 1 

 pkt 10 ustawy Pzp) 

 
Zamawiający wskazuje następujące osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami: 

 pod względem merytorycznym w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Dyrektor CUW: mgr Bernadeta Plaszczak, telefon kontaktowy 18 28 111 30 
w godzinach pracy CUW, tj. 
w poniedziałek od 8.00 do 16.00 
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 
 

 pod względem proceduralnym i formalnym: 

Anna Lichosyt, telefon kontaktowy: +48 18 26 111 58 

w godzinach pracy CUW, tj. 
w poniedziałek od 8.00 do 16.00 
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 
 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Centrum Usług 
Wspólnych”). 
Elektroniczna skrzynka podawcza: /CUWJablonka/domyslna 
lub e-mail: biuro@cuwjablonka.pl 

 
Rozdział 23. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień treści SWZ, zmiany treści SWZ  

 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje 
zapytanie do zamawiającego na adres e-mail: biuro@cuwjablonka.pl lub na skrzynkę ePUAP: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal  
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Centrum Usług Wspólnych"). 
Elektroniczna skrzynka podawcza: /CUWJablonka/domyslna 
2. 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. 
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o 
czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 
należytego przygotowania i złożenia ofert. 
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, 

przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 
10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ. 
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11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w 
art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp 
12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
13. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób 
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. 
14. W przypadku gdy zmiana treści  SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 24. Opis sposobu przygotowania oferty (art. 281 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp) 
 

ZALECENIA 
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 
a) .zip  
b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers 
.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

 
1 . Złożenie oferty 

1.1 Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty 
dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu. Funkcjonalność  do  zaszyfrowania  
oferty  przez  wykonawcę  jest  dostępna  dla wykonawców  na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

1.2 Ofertę  należy sporządzić w języku polskim.   
1.3 Ofertę   składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
1.4 Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 

na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
1.5 Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu  środków  komunikacji elektronicznej,  zawierają  

informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym   
zaznaczeniem   polecenia   „Załącznik   stanowiący   tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.    

1.6 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym w Rozdziale 24 ust 3 pkt 3.1 SWZ,  w  formie  

elektronicznej lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  a  
następnie  zaszyfrować  wraz  z  plikami stanowiącymi ofertę. 

1.7 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
1.8 Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za  pośrednictwem 

„Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” dostępnego na  ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu. 

1.9 Wykonawca  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  nie  może  skutecznie  dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

1.10  Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 
1.11  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 

np.: .pdf (zalecane) bądź innych rekomendowanych formatów np. .doc, .xls, .jpg, .jpeg, i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 
umocowaną do działania w imieniu wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 
został w Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP. 

1.12  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 
pliku archiwum przy wykorzystaniu jednego z rekomendowanych formatów kompresji (np.: .zip, .7z). 

1.13  Jeżeli wykonawca pakuje/kompresuje dokumenty np.: w plik .zip, .7z Jeżeli wykonawca pakuje/kompresuje 
dokumenty np.: w plik .zip, .7z każdy ze skompresowanych plików musi być podpisany elektronicznie 
(kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

1.14  Oferta przed wysłaniem, winna być zaszyfrowana z pomocą specjalnej opcji/usługi oferowanej przez miniPortal 
- zgodnie z Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP. 
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2. Uwagi dotyczące postaci składanych dokumentów: 

Forma składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 
 

2.1 Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 
elektronicznie muszą zostać podpisane: 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2.2 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa  w 
rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), 
składa się w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych 
na  podstawie art. 70 ustawy. 

2.3 Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym 
mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem 
rodzaju przekazywanych danych. 

2.4 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2, przekazywane w 
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio 
do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których 
mowa w Rozdziale 20 swz. 

2.5 Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej wskazanych w Rozdziale 20 swz. 

2.6 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

2.7 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, zwane dalej 
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej „upoważnionymi 
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

2.8 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

2.9 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt 2.8, dokonuje w przypadku: 
podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 
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. 

2.10 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt. 2.8. i pkt 2.13., może dokonać również notariusz. 

2.11 Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

2.12 Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
niewystawione  przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 
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2.13 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty  lub 
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

2.14 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt. ust. 2.13, dokonuje w przypadku: 
podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 
przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
pełnomocnictwa – mocodawca. 

2.15 W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 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. 
 

3. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty: 
3.1 OŚWIADCZENIE WSTĘPNE (art. 125 ust 1 ustawy Pzp),  

3.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 13 ust. 2   
SWZ, 
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik. 
3.1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 i art. 109 
ust. 1, pkt. 4, ustawy Pzp - którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego w Rozdziale 14 ust. 1 i Rozdziale 15 ust 1 SWZ. 
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczenia składa każdy z wykonawców. 
 

Uwaga: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust 5 ustawy Pzp). 

 
3.2 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  

 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
 składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
 dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
 podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
 dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik 
 nr 4 do SWZ. 
 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 
szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
 b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
 udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą 
 

Uwaga: Dokument ma być złożony wraz z ofertą tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na 
zasoby innego podmiotu. 
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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. 

 
 

3.3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE 
ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.) 

  3.3.1 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy  

 wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z  
 którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni  
 wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

  3.3.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności   
 gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest  

 spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o   
 udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności  
 gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do  
 których realizacji te uprawnienia są wymagane (jeżeli dotyczy); 
  3.3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  
 lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą  
 polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub  
 usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy),  

 
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być podpisane 
przez każdego z wykonawców występujących wspólnie. 

 
3.4 PEŁNOMOCNICTWA 
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy): 

a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - 
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy 

b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - pełnomocnictwo może być sporządzone 
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.  

3.5 INNE DOKUMENTY 
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (kwalifikowalnym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z 
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli 
osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa - patrz: pkt. 3.4 ppkt a) SWZ, to 
pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać 
złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 
 

5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

5.1 Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 niniejszego Rozdziału SWZ powinny być złożone 
przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. 

5.2 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
(art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

5.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub 
dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik 
nr 5 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, 

którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie 
ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający 
ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, 
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego 
Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument 
(lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w 
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) 
zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba 
udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili 
udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z 
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Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru 
Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo zaświadczenie o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, 
ze zm.). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez 
upełnomocnionego. 

5.4 Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 

a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, 
składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe 
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

5.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 ust. 
3 pkt 3.2 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 
składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 24 ust 3, pkt. 3.1. SWZ zawierające informacje 
dotyczące tych podmiotów. 

5.6 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
5.7 Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w 

miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców. 
 

6. Informacje zastrzeżone w ofercie - tajemnica przedsiębiorstwa: 

6.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
6.2 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 
1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 
ustawy pzp. [art. 18 ust 3 ustawy pzp] 

6.3 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.10)), 
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich 
wniesienie. 

6.4 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie 
budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien 
zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później 
niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010 i 1649). Powyższe zasady 

mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w 
szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez 
wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym 
wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez wykonawcę wyjaśnień lub 
uzupełnień. 
 

7. Wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty: 

7.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7.2 Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w 

dokumentach zamówienia 
7.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim 
7.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
7.5 Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

7.6 Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne. 
7.7 Przy sporządzaniu ofert należy zachować zasadę pisemności przy czym przez 

„pisemność" należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub 
innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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7.8 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (osoby) 
reprezentującą(e) wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy.  

7.9 Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, elektroniczne 
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie 
te osoby. 

7.10  Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i 
oświadczenia wymagane zapisami niniejszej SWZ. 

7.11  Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 
7.12  Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 
7.13  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7.14  Wykonawca może dokonać zmiany bądź wycofania złożonej oferty. W celu skutecznego 

przeprowadzenia tej czynności wykonawca musi za pomocą przewidzianego formularza 
(na ePUAP lub miniPortalu) wysłać do zamawiającego stosowne oświadczenie, które 
potwierdzać będzie wolę wykonawcy w zakresie czy to wycofania oferty, czy to jej 
zmiany, wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej 
oświadczenie do wycofanie/zmiany oferty w imieniu wykonawcy. Pismo to winno być 
podpisane za pomocą kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego 
lub podpisu osobistego. 

 
Uwaga: Wycofanie złożonej uprzednio oferty rozumiane jest jako wycofanie całości zaszyfrowanego 
archiwum, a więc zawierającego wszystkie zawarte w nim pliki tj. ofertę, pełnomocnictwa, oświadczenia itp. 
Taka sytuacja powoduje konieczność stworzenia nowego pliku archiwum w formacie np.: zip, .7Z które 
będzie zawierało wszystkie pliki jakie wykonawca zobligowany jest złożyć w terminie składania ofert, a więc 
zarówno te których treść uległa zmianie (np. ze względu na zmianę treści SWZ przez Zamawiającego), jak i 
te, które nie zostały zmienione. Zamawiający nie może mieć wglądu w treść archiwum, co do którego 
wykonawca wyraził wolę zmiany. 

 
Rozdział 25. Sposób oraz termin składania ofert (art. 281 ust 1 pkt 13 ustawy Pzp) 

 
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować oraz złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale 24 

SWZ. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 05-08-2021 do godz. 13:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej 

oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: 
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Centrum Usług 
Wspólnych"). 
Elektroniczna skrzynka podawcza/Identyfikator adresata: /CUWJablonka/domyslna 

4. Oferty może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert  
5. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 

zegarem Głównego Urzędu Miar. 
6. Do upływy terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę  
7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert  
8. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

 
Rozdział 26. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

 dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 (art. 
 281 ust 2 pkt 18 ustawy Pzp) 

 
1. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 
Rozdział 27. Termin otwarcia ofert (art. 281 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp) 

 
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05-08-2021 roku o godz. 14.00  

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Otwarcie ofert złożonych w terminie następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte: 
2) cenach zawartych w ofertach. 
6. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 



Strona 22 z 28 

 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

 
Rozdział 28. Sposób obliczenia ceny (art. 281 ust 1 pkt 16 ustawy Pzp) 

 
1. Ceną oferty za całość przedmiotu zamówienia jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto za przedmiot 
zamówienia. 
2. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością co do grosza (PLN). 
4. Cena podana w Ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ona 
podlegać jakimkolwiek zmianom. 
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 7 do 
SIWZ (wzorze umowy). 
6. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić 
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Podana cena w 
ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
7. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia w całości, przedstawiona w formularzu ofertowym. 
8. Zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży po stronie 
Wykonawcy 
9. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę jego oferty. 
11. Cena oferty powinna uwzględniać koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi. 
12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp, 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, 
czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Informację, o której mowa w art. 91 ust.3a ustawy pzp należy wskazać w pkt 16 
Formularza Oferty. 
13. cena – należy przez to rozumnie c cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z   dnia 9 maja 2014 
roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830) Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia 
oznaczają:  

„Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy 
za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 
podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również  stawkę taryfową”.  

 
Rozdział 29. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert 

 (art. 281 ust 1 pkt 17 ustawy Pzp) 

 
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 
a) Kryterium „cena” (Kc) – 60 pkt 
b) Kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” (Kpz) – 40 pkt 
 

l.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1 Cena (Kc) 60 % 60 punktów 

2 Czas  podstawienia 
pojazdu zastępczego 
(Kpz) 

40 % 40 punktów 

 
2. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów: 
 
a) Cena /Kc/ - kryterium temu przypisuje się wagę nie więcej niż 60 pkt. 
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Kryterium ceny dotyczy ceny brutto określonej w formularzu ofertowym, wyrażonej w złotych polskich. 
Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób: 

 oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium 
(60 pkt) 

 ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru: 
 
 Kc = (Cn/Cb) x 60 punktów 
 
Gdzie: 
Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  
Cb – cena zaoferowana w ofercie badanej  
 
b) czas podstawienia pojazdu zastępczego /Kpz/ - kryterium temu przypisuje się wagę nie więcej niż 40 pkt 
 
Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego dotyczy określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty 
czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii liczonego od czasu powzięcia informacji o 
wystąpieniu awarii wyrażonego w pełnych  minutach.  
Pojazd zastępczy ma posiadać parametry nie gorsze niż wymagane w SIWZ.  
Kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” będzie ocenione na podstawie zadeklarowanego przez 
Wykonawcę w Formularzu Oferty czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii 
liczonego od czasu powzięcia informacji o wystąpieniu awarii wyrażonego w pełnych  minutach.  
W Formularzu Oferty Wykonawca zaoferuje jeden z dwóch wariantów czasu podstawienia pojazdu zastępczego. 
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego 
według następujących zasad: 
- za czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 30 minut – 0 pkt 
- za czas podstawienia pojazdu zastępczego do 30 minut – 40 pkt  
 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (W) obliczoną 
według następującego wzoru: 

W = Kc + Kpz 
Gdzie: 
W – łączna liczba punktów jaką otrzymał Wykonawca 
Kc – liczba punktów jaka otrzymał Wykonawca w kryterium „cena” 
Kpz – liczna punktów jaką otrzymał Wykonawca w kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego”  
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 
5. Ocena ofert dokonywana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. W przypadku złożenia oferty , której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 
Rozdział 30. Czynności zamawiającego po dokonaniu otwarcia ofert. Sposób oceny ofert 
 
1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o: 
 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej   
 działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały  
 otwarte; 
 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach 
3. Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert, zasady poprawiania oferty przez zamawiającego 

 3.1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
 treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów 
 lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
 dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 3 pkt. 3.2 i art. 187 ustawy Pzp, dokonywanie 
 jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
 3.2. Zamawiający poprawia w ofercie: 
  1) oczywiste omyłki pisarskie, 
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  2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  
 poprawek, 
  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące  
 istotnych zmian w treści oferty 
  ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 3.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.2 ppkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy 
 odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu 
 jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
 poprawienie omyłki. 
 3.4. Zamawiający odrzuca ofertę m.in., jeżeli (art. 226 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp): 
  a) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
  b) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w  
 art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
 
4. Oferty o takiej samej cenie lub koszcie, oferty dodatkowe  

 4.1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
 przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera  spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
 4.2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
 ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 
 4.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4.2, zamawiający wzywa 
 wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
 dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 
 4.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 
 zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
 
5. Wyjaśnienie dotyczące ceny wskazanej w ofercie. Badanie rażąco niskiej ceny. 

 5.1  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
 stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
 wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia 
 lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 
 dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 
 
 5.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 
  1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed  
 wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert   
 niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o  
 udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności  
 oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
  2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z  
 uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności  
 istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o   
 których mowa w ppkt 1). 
 
 5.3. Wyjaśnienia, o których mowa w art. 224 ust 1 ustawy Pzp (ust 5 pkt 5.1 niniejszego Rozdziału 
 SWZ), mogą dotyczyć w szczególności: 
  1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 
  2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo  
 związanych z realizacją robót budowlanych; 
  3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 
  4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia  
 ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki  
 godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o  
 minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub  
 przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 
  5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących  
 pomocy publicznej; 
  6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,   
 obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
  7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
  8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia   
 podwykonawcy. 
 5.4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać 
 wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust 1 ustawy Pzp (ust 5 pkt 5.1 niniejszego Rozdziału SWZ), co 
 najmniej w zakresie określonym w art. 224 ust. 3 pkt 4 i 6 ustawy Pzp (ust. 5 pkt 5.3 ppkt 4 i 6 
 niniejszego Rozdziału SWZ). 
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 5.5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
 wykonawcy. 
 5.6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 
 udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 
 uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 
 
6. Doliczenie do ceny podawanej w ofercie kwoty Podatku od towarów i usług  

 6.1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
 podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 
 poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
 przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
 6.2. W ofercie, o której mowa w art. 225 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 6.1), wykonawca ma obowiązek: 
  1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u  
 zamawiającego obowiązku podatkowego; 
  2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą   
 prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
  3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,  
 bez kwoty podatku; 
  4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie  
 miała zastosowanie. 
 
7. Wykluczenie wykonawcy 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego zajdą okoliczności przesłanki 
wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział 14 i 15 SWZ) 
 
8. Odrzucenie oferty  

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z przesłanek określonych w art. 226 ust. 1 
ustawy Pzp. 
 
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce za-mieszkania, 
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 9 pkt 1, na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z 
ważnym interesem publicznym. 
 
10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 255 
ust. 1 ustawy Pzp. 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a 
możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w 
postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, 
którzy złożyli oferty– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust.2, na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
 
 
Rozdział 31. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

 wprowadzone do treści tej umowy (art. 281 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp) 

 
Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w Załączniku Nr 7 
do niniejszej SWZ. 

 
Rozdział 32. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 281 ust 1 pkt 18 ustawy Pzp) 

 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany  przez  
Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy . 
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają 
formy szczególnej (art. 432 ustawy Pzp). 
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2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, 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 (art. 308 ustawy Pzp) 
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 
w ust. 2 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty.  
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający 
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. (art. 59 ustawy Pzp). 

 
Rozdział 33. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający 

 je przewiduje (art. 281 ust 2 pkt 19 ustawy Pzp) 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Rozdział 34. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

 o których mowa w art. 95 (art. 281 ust 2 pkt 7 ustawy Pzp) 

 
1.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 95 ustawy Pzp). 
1.1 Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności wymienione w Rozdziale 5 niniejszej SWZ w zakresie realizacji zamówienia tj. osób 
pełniących funkcje kierowców na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 
poz. 917.). 
*Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 
Uwaga: Wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności opieki nad uczniami w trakcie trwania przejazdów 
(opiekunów). 
Nie dotyczy również osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że czynności określone powyżej, nie będą przez 
nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę. 
 
Rozdział 35. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli 

 zamawiający przewiduje takie wymagania (art. 281 ust 2 pkt 8 ustawy Pzp) 
 
Nie dotyczy. 

 
 
Rozdział 36. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

 przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie 
 wymagania (art. 281 ust 2 pkt 9 ustawy Pzp) 

 
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o 
których mowa w art. 94 ustawy pzp. 

 
Rozdział 37. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

 przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 
 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po 
 odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów (art. 281 ust 2 pkt 12 ustawy 
 Pzp) 

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

 
Rozdział 38. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

 przewiduje ich zwrot (art. 281 ust 2 pkt 14 ustawy Pzp) 
 

1. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego z zastrzeżeniem art. 261 ustawy pzp. 

 
Rozdział 39. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

 zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej (art. 281 ust 2 pkt 16 ustawy Pzp) 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  
 
Rozdział 40. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

 elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający 
 przewiduje aukcję elektroniczną (art. 281 ust 2 pkt 17 ustawy Pzp) 

 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
Rozdział 41. Pouczenie środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy (art. 281 ust 1 pkt 

 19 ustawy Pzp) 

 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
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, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
3. Środkami ochrony prawnej są: 
a) odwołanie (Dział IX, Rozdział 2 ustawy Pzp) 
b) skarga do sądu (Dział IX, Rozdział 3 ustawy Pzp) 
4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, o 
zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w 
tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie 
ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 
albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
8. Odwołanie wnosi się w terminie: 
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 
 
9. Postępowanie skargowe 

1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem 
zamówień publicznych”. 
3. 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 Pzp, 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. 
4. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w 
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
5. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp. Prezes Urzędu może także przystąpić do 
toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 
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1. Klauzula informacyjna  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce,  ul. 3 – 
go Maja 1, 34 – 480 Jabłonka; 
• Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w  Centrum Usług Wspólnych     kontakt: e-mail: 
iod_cuw@jablonka.pl,  telefon 18/2611153; 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr CUW.26.5.2.2021  „Dowóz uczniów z terenu Gminy 
Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, 
Branżowej Szkoły I Stopnia  Specjalnej SPSK w Czerwiennem oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w 
Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych  w Nowym Targu w roku szkolnym 
2021/2022”. 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 76 ust. 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 lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; 
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
• posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
• nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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