ZAMAWIAJĄCY:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Lesznie
ul. Starozamkowa 14a
64-100 Leszno
_________________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych- w terminie 01.09.2021 r. –
31.08.2022 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego”

ZNAK SPRAWY:
PSONI/261-01/2021

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
tryb podstawowy, bez negocjacji

Leszno, 19.07.2021 roku
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SPIS TREŚCI
1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia.
3. Tryb udzielenia zamówienia.
4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
5. Opis przedmiotu zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia.
7. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu.
8. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.
9. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy.
11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
13. Termin związania ofertą.
14. Opis przygotowania oferty.
15. Sposób oraz termin składania ofert.
16. Termin otwarcia ofert.
17. Podstawy wykluczenia.
18. Sposób obliczenia ceny.
19. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
20. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
22. Informacje dodatkowe
23. Załączniki do SWZ.
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie
ul. Starozamkowa 14a
64 – 100 Leszno
NIP: 6971078002
REGON: 300880931
e – mail:
orew.leszno@psoni.org.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania z bezpłatnym, pełnym, bezpośrednim
i nieograniczonym dostępem do SWZ, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
przekierowanie z  http://www.psoni-leszno.pl/
godziny pracy: 6.30 – 15.30
2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I
WYJAŚNIENIA
TREŚCI
SWZ ORAZ
INNE
DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1) pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej
pzp.
4. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe polegające na przywiezieniu i odwiezieniu osób
niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi schorzeniami z ich miejsca
zamieszkania w godzinach rannych (5:30 – 8:00) do:
 Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. Piotrusia Pana Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie,
zlokalizowanego przy ul. Starozamkowej 14a w Lesznie – 20 osób;
 Środowiskowego Domu Samopomocy Wena - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie, zlokalizowanego przy ul.
Starozamkowej 14a w Lesznie – 7 osób;
 Niepublicznej Szkoły Podstawowej TOTUS TUUS w Lesznie zlokalizowanej przy ul.
Osieckiej 41 w Lesznie – 1 osoba
wraz z odwiezieniem w godzinach popołudniowych (14:00 – 16:30) z placówek do
domów.
2. Przewidywany średni dzienny przebieg na wszystkich trasach – ok. 584 kilometrów. Ilość
przejechanych kilometrów w okresie realizacji usługi może ulec zmniejszeniu, co może
spowodować zmniejszenie wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Przejechanie mniejszej ilości
kilometrów w okresie obowiązywania umowy, nie upoważnia Wykonawcy do żądania
zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część
zamówienia.
3. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na czterech trasach, czterema środkami
transportu w godzinach 5:30 – 8:00 oraz 14:00 - 16:30. Dokładny plan tras zamawiający
przedstawi wykonawcy w dniu podpisania umowy.
TRASA I
a. Przewidywany średni dzienny przebieg na trasie I – ok. 205 km.
b. Ilość osób przewożonych na trasie: 15 osób
c. Należy uwzględnić dwa dodatkowe miejsca dla kierowcy i opiekuna, którego
zapewnia wykonawca.
d. Uwaga!
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Na trasie 7 (siedmiu) uczniów będzie dowożonych / odwożonych do / z
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego im. Piotrusia
Pana w Lesznie przy ul. Starozamkowej 14a, 7 (siedmiu) uczestników
będzie dowożonych do Środowiskowego Domu Samopomocy Wena przy
ulicy Starozamkowej 14a oraz 1 (jeden) uczeń będzie dowożony /
odwożony do / z Niepublicznej Szkoły Podstawowej TOTUS TUUS
zlokalizowanej w Lesznie przy ul. Osieckiej 41.
TRASA II
a. Przewidywany średni dzienny przebieg na trasie II – ok. 204 km.
b. Ilość osób przewożonych na trasie: 9 osób
c. Należy uwzględnić dwa dodatkowe miejsca dla kierowcy i opiekuna, którego
zapewnia wykonawca.
d. Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wyposażony w
windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich.
TRASA III
a. Przewidywany średni dzienny przebieg – ok. 60 km.
b. Ilość osób przewożonych na trasie: 1 osoba
c. Należy uwzględnić dodatkowe 2 miejsca dla kierowcy oraz opiekuna, którego
zapewnia wykonawca.
TRASA IV
a. Przewidywany średni dzienny przebieg – ok. 115 km
b. Ilość osób przewożonych na trasie: 3 osoby
c. Należy uwzględnić dodatkowe 2 miejsca dla kierowcy oraz opiekuna, którego
zapewni wykonawca.
d. Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu wyposażony w
windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich.
4. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie trwałej zmiany
przebiegu trasy, zmiany jej długości, ilości osób przewożonych, zmiany wielkości środka
transportu oraz godzin odwożenia i dowożenia wychowanków placówek, gdy konieczność
ta będzie spowodowana okolicznościami niezależnymi od woli stron umowy,
w szczególności w sytuacji:
a. zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dzieci objętych dowozem do placówek
w trakcie obowiązywania umowy,
b. zmiany miejsca pobytu dzieci korzystających z transportu w trakcie
obowiązywania umowy,
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c.

6.

7.

8.

9.

wystąpienia innych nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy okoliczności,
które mogą mieć wpływ na zaplanowany proces transportu.
Każdy wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej możliwość
wprowadzenia ww. zmian przez zamawiającego. W związku z powyższym, w trakcie
realizacji zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, cena za 1 km przewozu nie
ulegnie zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy, zmiany jej długości,
ilości osób przewożonych, zmiany wielkości środka transportu oraz godzin odwożenia
i dowożenia wychowanków placówki, które nie spowodują trwałej zmiany umowy, gdy
konieczność ta będzie spowodowana okolicznościami niezależnymi od woli stron,
w szczególności w sytuacji:
a. wystąpienia okoliczności mających znamiona siły wyższej, w szczególności
niemożność dojazdu do danego punktu, spowodowana remontem drogi,
koniecznością objazdów, zamknięciem przejazdu kolejowego; działania sił
przyrody; uchwalenie aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej; zaburzenia
życia społecznego;
b. nieobecności dziecka w dniu przewozu spowodowanej w szczególności chorobą
dziecka, jego czasową nieobecnością w miejscu pobytu;
c. czasowego zawieszenia działalności placówki, spowodowanego okolicznościami
niezależnymi od zamawiającego,
d. reorganizacją placówki
e. reorganizacją czasu zajęć w placówce.
Każdy wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej możliwość
wprowadzenia zmian przez zamawiającego. W związku z powyższym, w trakcie
realizacji zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, cena za 1 km przewozu nie
ulegnie zmianie.
W przypadku zaistnienia zmian zachowuje się ustaloną w wyniku przeprowadzonego
postępowania cenę za 1 km przewozu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli nad wykonanym
kilometrażem oraz nad bezpieczeństwem wychowanków placówki oraz stanem trzeźwości
kierowców oraz opiekunów.
Usługa będzie świadczona przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku oprócz
dni ustawowo wolnych od pracy, dni wolnych od pracy zatwierdzonych przez Zarząd
PSONI Koło w Lesznie (tj. 12.11.2021 r. 24.12.2021 r., 31.12.2021 r., 07.01.2022 r.
02.05.2022 r., 17.06.2022 r. 30.06.2022 r.), dni świątecznych oraz jednego miesiąca
letniego. Informację o letnim miesiącu wolnym od pracy, zamawiający przekaże
wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Do realizacji zamówienia wykonawca winien dysponować środkami transportu
odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego i przystosowania do
przewozu osób niepełnosprawnych tj.: odpowiednie bezwypadkowe siedziska dla dzieci,
spełniające w tym zakresie normy bezpieczeństwa obowiązujące na terenie UE,
bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, podłoga antypoślizgowa, na
poszczególnych
trasach
najazdy
umożliwiające
wprowadzenie
wózka
inwalidzkiego/platforma do samochodu bądź winda oraz atestowane mocowanie dla
wózka inwalidzkiego (listwy cargo, pasy mocujące wózek, pas biodrowy bezpieczeństwa
dla osoby na wózku inwalidzkim). Środki transportu muszą posiadać sprawną
klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie.
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10. Zamawiający w celu przewozu dzieci dysponuje fotelikami. Niemniej jednak w
przypadku zmiany ilości dzieci, które wymagają jazdy w fotelikach lub w przypadku
zniszczenia fotelików, wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia maksymalnie
pięciu fotelików, których rodzaj powinien być dostosowany do wieku oraz rodzaju
niepełnosprawności, spełniających wymogi, o których mowa w ust. 9 powyżej.
11. Wykonawca zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dowożonym wychowankom m.in. za
pośrednictwem opiekunów i osób z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania
pojazdami.
12. Osoby wyznaczone przez wykonawcę do przewożenia wychowanków placówki muszą
posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania w całym okresie trwania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dysponować ludźmi z odpowiednimi uprawnieniami do
kierowania przez cały okres realizacji zamówienia.
13. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca nie posiadał choćby przez jeden dzień sprawnego
środka transportu bądź osoby z odpowiednimi uprawnieniami do realizacji zamówienia.
14. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów, których zapewnia
wykonawca przez cały okres trwania zamówienia. Każdy z opiekunów musi mieć
ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy. i na żądanie Zamawiającego podczas
realizacji zamówienia musi okazać się certyfikatem/zaświadczeniem ukończenia ww.
kursu.
15. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca nie posiadał dla każdego ze środków transportu,
choć jednej osoby pełniącej funkcję opiekuna. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przeprowadzania kontroli w celu spełnienia powyższego warunku.
W przypadku, gdy podczas kontroli zamawiający zauważy uchybienia podczas opieki nad
niepełnosprawnymi dziećmi, zwróci się on do wykonawcy z wnioskiem o zmianę osoby
pełniącej funkcję opiekuna. Wykonawca zobowiązany będzie reagować niezwłocznie na
każdy wniosek zamawiającego.
16. Wykonawca działając zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 152) w przypadku
zatrudnienia osób do opieki nad przewożonymi wychowankami placówki, ma obowiązek
sprawdzić, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych
warunków bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w
prawie przewozowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu osób
niepełnosprawnych oraz musi przestrzegać wszystkich przepisów i zasad narzucanych
przez Główny Inspektorat Sanitarny, związanych z pandemią np. koronawirusa COVID19 (np. pomiar temperatury przed wejściem do busa, noszenie masek, dezynfekcja
rąk/busów itp.).
18. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
19. W przypadku awarii środka transportu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu.
20. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie środkami transportu sprawnymi
technicznie, będącymi w jego dyspozycji, posiadającymi wszystkie ważne i niezbędne
dokumenty gwarantujące pełne bezpieczeństwo przewożonych osób (posiadającymi
ważne przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW). W sytuacjach, w których
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21.

22.
23.
24.

wykonawca nie może użyć pojazdu zadeklarowanego w oświadczeniu wykaz narzędzi
zastąpi go innym ale o cechach / parametrach nie gorszych.
UWAGA
Zamawiający zastrzega, iż nie wyraża zgody na łączenie tras wymienionych
w rozdziale 5 ust. 3 SWZ (nie dotyczy trasy III).
Zamawiający nie wyraża również zgody na przewożenie tymi samymi środkami
transportu i w tym samym czasie, osób z innych placówek niż te wskazane
w rozdziale 5 ust. 1 SWZ (nie dotyczy trasy III).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań.
Zgodnie z art. 95 pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
 prowadzenie pojazdów.
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi wykonawca lub podwykonawca będzie się
posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.

25. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby
zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności na rzecz
zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
26. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań,
w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, poświadczonych za zgodność z
oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników, zawartych przez
wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace, zawierających
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
27. Nieprzedłożenie przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 25 i
ust. 26, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem
przez zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego
postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
28. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony prowadzonego
postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl
29. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Zamówienie nie zostało podzielone na części ponieważ w całości stanowi zamówienie na
usługę jednego rodzaju. Jest to zamówienie wartościowo małe, do którego mają dostęp
przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Za niecelowe można
byłoby uznać rozdrobnienie zamówienia na mniejsze części ponieważ mogłoby to
wywołać niekorzystne konsekwencje dla zamawiającego poprzez zwiększenie
oferowanych cen czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania spowodowanej
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brakiem ofert. Podział takiego zamówienia na części wiązałby się zdecydowanie ze
znacznymi problemami podczas realizacji zamówienia. W tym przypadku, w ocenie
zamawiającego wykonywanie części zamówienia przez różnych wykonawców,
zagroziłoby właściwemu wykonaniu zadania.
6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia
01.09.2021 r. do dnia 31.08.2022 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku
wystąpienia stanu zagrażającemu zdrowiu ludzi, powodującego zawieszenie działalności
placówek, do których dowożone mają być dzieci, z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

7.

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 17 SWZ oraz
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie określa warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia
do wykonywania określonej działalności, tj. aktualną licencję na wykonywanie krajowego
oraz zagranicznego transportu drogowego - wymaganą na podst. art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający uzna spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 zł
brutto (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) zrealizował w okresie ostatnich trzech (3) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie odpowiednio co najmniej jedną (1) usługę polegającą na
transporcie osób nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy, minimum
czterema środkami transportu.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną wykonaną usługę
w ramach jednej umowy/ kontraktu/ zlecenia.
b) dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, przy czym
za minimum uznaje się:
1. dwa (2) środki transportu przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych
wyposażone w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich;
2. dwa (2) środki transportu przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
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POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa powyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku, gdy:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1), winno
potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winno określać 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.
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 Pzp, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
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.
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.
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.
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.
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3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby:
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale
8 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, na wzorze
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

8.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Zamawiający informuje, że wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2
do SWZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert.
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia również oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 pzp dotyczącego podwykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ) niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art.108 ust.1 oraz
w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) pzp.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 pzp wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie
wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga zamawiający
tj.:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganych
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub potwierdzenie wpisu do rejestru
działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia
określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2)

w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej:
3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej,
wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej i zawodowej określonego w:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub
są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
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są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 7 do SWZ);
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 8 do SWZ);
5) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych
i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez wykonawcę
w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (załącznik nr 2 do SWZ),
danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
4. 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 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku zamówień na usługi, które mają być
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli
są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.
6.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich
złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 1) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust.1 pkt 1, 2
lit a i b oraz pkt 3 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem
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zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających winny być wystawione w
terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 1) powyżej.
7. Dokumenty podmiotów udostępniających zasoby:
1)

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 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu
udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4)
Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych
bazach danych pod warunkiem wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym
mowa w rozdziale 8 ust. 1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających
dostęp do tych dokumentów.

2)

9.

W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (spółki cywilne, konsorcja)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w prawie zamówienia
publicznego.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja
będzie
prowadzona
przez
zamawiającego
wyłącznie
z pełnomocnikiem.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek o których mowa
w rozdziale 17 SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
o których mowa w rozdziale 8 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
6. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz informuje, że wykonawcy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

10. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.
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1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały
wprowadzone do treści umowy, która stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 pzp oraz zakresem wskazanym w umowie, stanowiącym załącznik nr 9 do
SWZ.
3. Zmiana umowy, w powyższym zakresie, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
4. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ.
1
12. WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
KOMUNIKOWANIA
WYKONAWCAMI.
Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z wykonawcami:
p. Kamila Majewska, e-mail: kamila.majewska.orew@onet.pl

SIĘ

Z

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.08.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania oferta określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania oferta
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
4. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 pzp zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
14. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8,
10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
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wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym
kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania wykonawca zaszyfruje folder zawierający
dokumenty składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 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 (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w
celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18
ust. 3 pzp.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,
w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane
w ww. Formularzu Oferty.
9. Treść oferty stanowi wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
10. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu z art. 125 ust. 1 pzp, o których mowa w
- rozdziale 8 ust. 1 SWZ (dla wykonawcy),
- rozdziale 8 ust. 2 SWZ (dla podwykonawcy) – jeżeli dotyczy,
- rozdziale 7 ust. 3 SWZ (dla podmiotu udostępniającego zasoby) – jeżeli
dotyczy
(stanowiące odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 5 do SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
2) 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 (na zasadach opisanych w rozdziale 7
SWZ).
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaw sytuacji opisanej w art. 117 ust. 4 Pzp (załącznik nr 6 do SWZ) – jeżeli
dotyczy.
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik – jeżeli dotyczy,
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
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UWAGA:
Pełnomocnictwo do złożenia oferty i pełnomocnictwo dla pełnomocnika
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z
dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie
skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
11. Oferta oraz oświadczenie o którym mowa 125 ust. 1 pzp muszą być złożone w oryginale.
13. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 13
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
15. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 13 zamawiający może żądać od wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
16. Przepis ust. 14 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
17. Przepis ust. 13-14 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
15. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
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.
UWAGA:
Zamawiający podkreśla, że podpis, który wykonawca może złożyć przed wysłaniem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty (podpis następuje z wykorzystaniem
właściwej funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”, składany jest wyłącznie
na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty a co za tym idzie, jest to jedynie
funkcjonalność systemu ePUAP, z której mogą, ale nie muszą skorzystać wykonawcy
przekazujący ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis złożony jedynie
na ww. formularzu nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą
oferty wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 Pzp, a nie formularz elektroniczny za
pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji
użytkownika systemu miniPortal dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
UWAGA:
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni zapoznać się z Instrukcją użytkownika
systemu miniPortal zamieszczonej na stronie miniPortalu.
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3. 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
2020r., 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.
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,
w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę zaszyfrować.
5. Procedura podpisywania oferty odpowiednim podpisem, tj. składania właściwego podpisu
pod ofertą złożoną w postaci elektronicznej została szczegółowo opisana na stronie Urzędu
Zamówień Publicznych.
Zamawiający podkreśla, iż do skutecznego złożenia oferty niezbędne jest opatrzenie oferty
właściwym podpisem, zaszyfrowanie oferty i przekazanie zamawiającemu zaszyfrowanego
pliku zawierającego ofertę lub pliku oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu
zewnętrznego)- zatem opatrzenie oferty podpisem musi nastąpić przed zaszyfrowaniem
oferty.
Dopuszczalne jest również, aby wykonawca przekazał zamawiającemu swoją ofertę w tzw.
paczce dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów
elektronicznych) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki
dokumentów elektronicznych przed zaszyfrowaniem (§ 8 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2020r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych (…)).
6. Zamawiający rekomenduje, by podpisane dokumenty elektroniczne znakowane były czasem
(rekomendowane jest użycie znacznika czasu przy podpisywaniu dokumentów).
7. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na
„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2021 r.,
do godz. 10.00.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
14. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
16. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2021 r., o godzinie 10.30
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku
do odszyfrowania
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
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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.
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
17. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 pzp wyklucza się,
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 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 pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 2023),
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) powyżej;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
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4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 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. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę,
w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7) pzp, z zastrzeżeniem art. 110
ust. 2 pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
18. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę oferty brutto w Formularzu ofertowym sporządzonym według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów
i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena oferty musi obejmować cały przedmiot zamówienia i stanowi iloczyn szacowanej
ilości kilometrów (132 568 km) i ceny jednostkowej (stawki za kilometr) za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
3. Cena jednostkowa (stawka za km) oferty podana przez wykonawcę zawiera w sobie
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena jednostkowa za 1km będzie ryczałtową ceną jednostkową.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
6. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień
składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki
podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny
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i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
8. Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.
19. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Najkorzystniejszą ofertą zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów przyznanych w
kryterium oceny ofert. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o poniższe
kryterium oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto (Pc) – waga kryterium to 100 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez wykonawcę
w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową tj.100,00 pkt. Pozostałe
oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 100 [pkt]
Pc

– oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”;

Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
ilość punktów w ww. kryterium.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w
ustawie Pzp i spełniają wymagania określone w SWZ.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert .
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia, która stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
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5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców
albo unieważnić postępowanie.
21. POUCZENIE
OŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt
1) powyżej.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
22. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych tj. Pana Marcina Wowk, z którym
można kontaktować się pod adresem e-mail: iod.psonileszno@grupaformat.pl.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art.
10 RODO; ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej pzp;
aktów wykonawczych do pzp, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych- w
terminie 01.09.2021r. – 31.08.2022r. z pominięciem jednego miesiąca letniego” znak
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sprawy: PSONI/261-01/2021, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1)
pzp;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, zamawiający może
żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego
załączników);
- 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, o której mowa w art. 77 RODO.
11) 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.
23. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
1

formularz „OFERTA” (składa każdy Wykonawca),

2

formularz „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY” dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (składa każdy
Wykonawca),
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3

formularz „OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY” dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (składa
każdy Wykonawca wraz z Ofertą- jeśli dotyczy),

4

formularz „ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY”
(składa Wykonawca wraz z Ofertą w przypadku polegania na zasobach innych
podmiotów),

5

formularz „OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY”
(składa Wykonawca wraz z Ofertą w przypadku polegania na zasobach innych
podmiotów),

6

formularz „OŚWIADCZENIE” Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (składany na podstawie art. 117 ust. 4 pzp wraz z Ofertą),

7

formularz „WYKAZ USŁUG” (składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego),

8

formularz „WYKAZ NARZĘDZI” (składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego),

9

wzór umowy, (załącznik nr 1 do umowy - formularz „OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY” dotyczące liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę (składa
wybrany Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy).
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