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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.                                                                                              

Gminne Centrum Usług Wspólnych 

ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice 

adres e-mail:   gcuw.dyrektor@krapkowice.pl 

tel./fax.   48 77/ 474 92 15 

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 

od 7:30 do 15:30 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 1986 ze zm.) oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w odniesieniu do dostaw i usług, tj. kwoty 221 000 euro. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia przetargu; 

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 575428-N-2019 z dnia 2019-07-18 r. 

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gcuw.krapkowice.pl 

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) zwanej także „specyfikacją”. 

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

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

mailto:gcuw.dyrektor@krapkowice.pl
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III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Realizacja zamówienia będzie polegała na przywożeniu i odwożeniu przedszkolaków do 

przedszkoli i uczniów do szkół na dwóch trasach na terenie Gminy Krapkowice, 

autobusami Wykonawcy, w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020, w okresie 

od 01 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (185 dni), wg. harmonogramu, 

stanowiącego załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. Dzienny orientacyjny przebieg - 300 km; 

około 55 500 km przez cały okres realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca winien dysponować minimum dwoma sprawnymi autobusami posiadającymi 

minimum 58 miejsc każdy, które zapewnią przewóz osób na miejscach siedzących. 

Autobusy przeznaczone do realizacji usług winny posiadać aktualne badania techniczne, a 

ich stan techniczny winien spełniać wymagania określone w z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Autobusy 

winny być oznaczone z tyłu i przodu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem 

barwy czarnej „autobus szkolny", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. 2017 poz. 2355). 

Pojazdy muszą posiadać ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW. Autobusy muszą 

być wyposażone w klimatyzację, w tachograf oraz powinny posiadać zabezpieczenie 

drzwi przed niepożądanym otwarciem podczas jazdy. Ponadto zaoferowane autobusy nie 

mogą być wyprodukowane przed 2005 r. 

3. W przypadku awarii lub usterki autobusu Zamawiający wymaga, aby wykonawca 

zapewnił uczniom bezproblemowy dojazd z miejsca zamieszkania do placówek 

oświatowych i z powrotem autobusem zastępczym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie autobusem przez osobę posiadającą 

kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do 

przewozu osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.), przepisach 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1990), oraz w innych obowiązujących przepisach określających wymagania w stosunku 

do kierowców. 

5. Zapewnienie opiekuna dowożonych dzieci leży po stronie Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia. 
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7. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków podczas wykonywania przedmiotu zamówienia (vide wzór umowy). 

8. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcą na podstawie 

umowy o pracę. 

1) Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 

2019 poz. 1040 i 1043  ze zm.), osób, które w trakcie realizacji zamówienia 

wykonywać będą czynności polegające na kierowaniu autobusami przewożącymi 

dzieci, chyba że czynności te będzie wykonywał wykonawca (samozatrudnienie). 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności polegające na kierowaniu autobusami przewożącymi dzieci. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. 

osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego 

tytułu sankcje określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w 

art. 24 ust. 5. 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  24 ust. 1 pkt 12-23 i 

ust. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 



Nr sprawy: GCUW.021.27.2019 

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku 

szkolnym 2019/2020 

 6 

2) spełniają warunki udziału dotyczące; 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

o ile to wynika z odrębnych przepisów. Za spełnienie warunku posiadania 

uprawnień Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnej licencji 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 

b) zdolności technicznej lub zawodowej;  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

dysponuje minimum dwoma sprawnymi autobusami, posiadającymi aktualne 

badania techniczne, zapewniającymi miejsca siedzące dla minimum 58 osób 

każdy; stan techniczny autobusu winien spełniać wymagania zgodnie z oraz 

zakresu rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w 

sprawie warunków technicznych pojazdów ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Autobusy winny być oznaczone z tyłu i 

przodu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej 

„autobus szkolny", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 

2017r.  poz. 2355), być wyposażone w klimatyzację, tachograf oraz powinny 

posiadać zabezpieczenie drzwi przed niepożądanym otwarciem podczas jazdy.   

Autobusy muszą posiadać ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW. 

Ponadto zaoferowane autobusy nie mogą być wyprodukowane przed 2005 r. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający w tym zakresie nie stawia 

żadnych szczegółowych wymagań. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi podstawa 

wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w  trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 

243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmrygqzdo
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmrygqzdo
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układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  

dnia  28 lutego  2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498). 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych, środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

dowody, o których mowa w pkt 3 za wystarczające. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym 

spółki cywilne) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie 

warunków udziału Wykonawcy wykazują łącznie.  

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 

1) Dla wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania 

do oferty należy dołączyć aktualne najpóźniej na dzień składania ofert: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z przedmiotowego 

postępowania – wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg 

wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ww. ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4to


Nr sprawy: GCUW.021.27.2019 

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku 

szkolnym 2019/2020 

 8 

przez Wykonawców, oświadczenia powyższe składa każdy z tych Wykonawców odrębnie. 

Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych 

warunków i braku podstaw do wykluczenia. W takim przypadku muszą oni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo rodzajowe musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4a do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca 

należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w 

oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć wraz ofertą 

oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 4b do SIWZ. 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do 

złożenia następujących dokumentów: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) Wykaz autobusów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
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publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi autobusami - 

wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 

3) Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 

2. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z 

dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.  

1) W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub do 

udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postepowania.  

2) Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od 

zawarcia umowy, wówczas Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postepowaniu podmiot, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4. Powołanie się na zasoby innych podmiotów: 

4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

4.3  Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z 

ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu: 

- pisemne (oryginał) zobowiązanie-oświadczenie innych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 

dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 

 4.4  Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby 

uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający 

informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. 

Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie 

będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). 

 4.5  Zamawiający w celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda, aby z 

przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego,  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 4.6  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 4.7 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
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bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 4.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, udostepniającego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, określone przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podania firm podwykonawców. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający 

uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez 

udziału podwykonawcy. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania 

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

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

realizację umowy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację usług. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania 

dotyczące podwykonawstwa, zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
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7. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także 

wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz 

z ofertą. 

7.2 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się 

odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich 

wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych 

Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby 

Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  

7.3 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi 

wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i 

oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają 

samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

7.4 Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

7.5 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

7.6 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 

7.7 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

7.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki 

cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy 

cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) 

oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może 

żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy. 

7.9 Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej): 
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1) będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za 

wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego 

ograniczona; 

2) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który 

będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę 

i każdą z tych osób i na adres, którego doręczane będą wszelkie pisma i 

oświadczenia. 

VII) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a 

Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 123) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej. 

3. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.  

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

dokumentów przesłanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, uważa się za wniesione z 

chwilą, gdy doszły one do odbiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 

treścią.  

7. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z 

chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby 

osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. 

8. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujący adres 

mailowy: gcuw.dyrektor@krapkowice.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomości, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgqydm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmrqhe3tg
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natomiast do Wykonawców wyłącznie na adres/adresy e-mail lub nr faksu podane w 

formularzu oferty dla osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym.  

9. W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania procedury 

przetargowej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym 

Zamawiającego. Konsekwencje braku informacji o zmianie danych kontaktowych 

ponosi Wykonawca, co w szczególności oznacza domniemanie doręczenia na adres 

pierwotny wskazany w ofercie. 

10. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 

oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot 

wymagań określonych przez Zamawiającego, podlegają złożeniu w formie pisemnej 

(oryginał - w przypadku oświadczeń, bądź kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem - dokumenty inne niż oświadczenia) określonej w § 14 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126).  

11. Dokumenty składane na potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

muszą być dostarczone w formie pisemnej. Zamawiający uzna, że złożenie dokumentu 

nastąpiło w wymaganym terminie pod warunkiem, że w wyznaczonym terminie do 

Zamawiającego wpłynie faks lub mail z uzupełnieniem, a dokument w formie pisemnej 

dotrze do Zamawiającego nie później niż 3 dni po terminie wskazanym w wezwaniu do 

uzupełnienia. 

12. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

Dyrektor GCUW Agnieszka Kasper 

Tel. 77 474 92 15 wew. 218, e-mail:  gcuw.dyrektor@krapkowice.pl 

VIII) Wymagania dotyczące wadium.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX) Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

X)      Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, składającą się z dokumentów określonych w dz. 

VI SIWZ wraz z formularzem ofertowym i stosownymi pełnomocnictwami. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Ofertę należy złożyć na 

całość zamówienia. 

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę wpisanego na 

podstawie odrębnych przepisów do właściwego rejestru winny być zaopatrzone w imię, 

nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania tego wykonawcy 

według zapisów w rejestrze albo w imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego 

przez wykonawcę. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć do 

niej pełnomocnictwo (przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) 

zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawców wymienionych w rejestrze. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), muszą być oznaczone klauzulą NIE 

UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie 

dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do 

oferty pisemne uzasadnienie odnośnie, co do charakteru zastrzeżonych w niej 

informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych 

w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

tj., że zastrzeżona informacja: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także 

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

3)  Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, może 

zostać potraktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembqhe3dm
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5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i 

oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z 

oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez 

wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: Gminne Centrum Usług Wspólnych ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice 

OFERTA NA dowożenie uczniów do placówek oświatowych  

ZNAK SPRAWY: GCUW.021.27.2019 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

31.07.2019 r. godz. 11:15 
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2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Centrum Usług Wspólnych, znajdującego się 

w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach przy ul. Kwiatowej  

nr 7, na I piętrze, w terminie do dnia 31.07.2019 roku, godz. 11:00.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gminnego Centrum Usług Wspólnych, znajdującego się 

w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach przy ul. Kwiatowej  

nr 7, gabinet dyrektora, dnia 31.07.2019 roku, godz. 11:15. 

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

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia i warunki 

płatności zawartych w ofertach.  

6. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.bip.gcuw.krapkowice.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

zawartych w ofertach. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca winien wyliczyć cenę ofertową wg. wzoru na Formularzu ofertowym -

załącznik nr 6 do SIWZ, tj. podać cenę (stawkę) za 1 km w wartości brutto, 

następnie wartość tę przemnożyć przez ilość km/dziennie, tj. 300 km i tak 

powstałą wartość przemnożyć przez 185 dni (liczba dni nauki szkolnej). Powstała 

w ten sposób cena będzie stanowiła cenę ofertową. Tak wyliczona cena winna 

zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, bez których realizacja 

przedmiotu zamówienia byłaby niemożliwa, w tym również cenę paliwa, 

wynagrodzenie kierowcy autobusu, koszty ubezpieczenia, itp. Cena ofertowa winna 

być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wykonawca, który na podstawie odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do 

uiszczenia podatku od towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązany jest do podania 

ceny w złotych (PLN) bez podatku VAT (netto). Zamawiający do wartości netto 

doliczy kwoty podatku VAT (w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym 
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zakresie przepisów). Tak obliczona suma wartości brutto będzie podstawą obliczenia 

punktów w kryterium oceny ofert „cena oferty". Wykonawca składając ofertę 

informuje zamawiającego w formularzu ofertowym - załącznik nr 6 do SIWZ, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie, będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 

3. Podana cena jednostkowa netto za 1 km stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 

które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. 

4. Cena oferty jest ceną orientacyjną i służy porównaniu ofert. Zamawiający zapłaci 

wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie ilości faktycznie wykonanej usługi 

(liczby kilometrów) i ceny jednostkowej za jeden kilometr. 

5. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do 

dwóch miejsc po przecinku. 

6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w 

PLN. Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski). 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych 

kryteriów oceny ofert.  

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

3. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami. 

cena        waga: 60% 

parametry techniczne autobusów    waga: 20% 

czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii  waga: 20% 

4.  Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich 

wagi. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po 

uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt., tj.: 

- za najkorzystniejszą cenę 60 pkt, 

- za parametry techniczne autobusów 20 pkt, 

- za czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii 20 pkt. 
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W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 

powyższe kryteria według następujących zasad: 

Kryterium K1 – cena 

Cmin 

K1  =  --  x 60 % x 100 

 Cn 

 

K1   liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 

C min  najniższa zaproponowana cena ofertowa, spośród złożonych, podlegających 

ocenie ofert  

Cn  cena rozpatrywanej oferty 

 

Kryterium K2 – parametry techniczne autobusów, które będą obsługiwały 

zamówienie 

K2 =        liczba punktów oferty badanej                      x 20% x 100 

maksymalna liczba punktów spośród ofert 

Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 

Średni rok produkcji autobusów od 2017 r. do 2019 r.  - 30 pkt.  

Średni rok produkcji autobusów od 2014 r. do 2016 r.  - 20 pkt.  

Średni rok produkcji autobusów od 2011 r. do 2013 r.  - 15 pkt.  

Średni rok produkcji autobusów od 2008 r. do 2010 r.  - 10 pkt.  

Średni rok produkcji autobusów od 2005 r. do 2007 r. -   5 pkt. 

Kryterium K3 – Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii 

K3 =        liczba punktów oferty badanej                      x 20% x 100 

maksymalna liczba punktów spośród ofert 

Oferta z czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie: 

- do 15 minut - 60 pkt 

- od 15 minut do 30 minut - 20 punktów 

- od 30 min do 60 min - 20 pkt. 

- powyżej 60 minut - 0 pkt. 

 

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów, wyliczoną w następujący sposób: 

Oferta najkorzystniejsza = najwyższa suma punktów za kryterium (K1 + K2 + K3) 

6. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie załączonego do oferty wykazu pojazdów 

wg załącznika nr 5 do SIWZ. 
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7. Wykonawca winien dysponować co najmniej dwoma autobusami, które będą służyły 

realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta Wykonawcy zostanie oceniona w zakresie 

danych dotyczących parametrów autobusu dla każdego wymienionego pojazdu w 

załączniku nr 5 do SIWZ. 

8. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu 

umowę regulującą ich współpracę zawierającą, co najmniej: 

a) strony umowy, 

b) cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres 

obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i 

rękojmi za wady, 

d) wskazanie   pełnomocnika   uprawnionego   do   reprezentowania 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

4. W przypadku nieprzedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których 

mowa w pkt. 16.3 umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy, 

5. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o 

ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  
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XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI tej ustawy.   

XVII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową,  jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym i wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia 

w walutach obcych. 

Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

XIX. Zmiany zawartej umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki 

wprowadzania zmian zostały wskazane we wzorze umowy. 

XX. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXI. Informacje dodatkowe. 

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 Gminne Centrum Usług Wspólnych 

w Krapkowicach 47-300 Krapkowice ul. Kwiatowa 7 e-mail: 

gcuw.sekretariat@krapokowice.pl 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głogówek jest Pan Karol Trinczek 

tel. 77 40 69 900, email: karol.trinczek@gmail.com 

mailto:gcuw.sekretariat@krapokowice.pl
mailto:karol.trinczek@gmail.com
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▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w 

roku szkolnym 2019/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

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

trwania umowy; 

▪ 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: 
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− 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. 

XXII)   Załączniki do SIWZ. 

Załącznik Nr 1a-b Harmonogram przewozów 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 dot. 

Przesłanek wykluczenia wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 dot. Spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 dot. 

Spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 4a-b  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5 Wykaz autobusów 

Załącznik Nr 6 Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 7 Wzór umowy 

 


