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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn:  

 

„Dowóz i rozwóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Lelów 

pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. oraz od 

01.09.2020 r. do 25.06.2021 r., w formie zakupu biletów miesięcznych” 

 

 

 

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) 

 

 

 

 

Zatwierdzono 

Wójt Gminy Lelów 

Krzysztof Molenda 

 

 

 

 

 

Lelów, dnia 9 lipca 2019 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nazwa zadania: „Dowóz i rozwóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy 

Lelów pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. 

oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r., w formie zakupu biletów miesięcznych” 

 

Informacje ogólne. 

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

a)     „Zamawiający” – Gmina Lelów, 

b) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  

        przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy, 

c)     „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

d)     „OPZ” - należy przez to rozumieć załącznik pn.: „Opis Przedmiotu Zamówienia”, 

e) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

        (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

f)    „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

        w rozdziale III, 

g)   „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

         Zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

h)   “dowóz” rozumie się dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz ze szkoły do miejsca 

zamieszkania, wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, 

wysiadania i przejazdu dzieci autobusem. 

2. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ. 

3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie  

z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści. 

ROZDZIAŁ I.  Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego. 

Gmina Lelów 

ul. Szczekocińska 18 

42-235 Lelów 

NIP: 9492172992 

REGON: 151398089 

tel. 34 3550121 

fax. 34 3550049 

Adres poczty elektronicznej: wojt@lelow.pl  

Strona internetowa Zamawiającego: www.lelow.pl  

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wraz 

z aktami wykonawczymi, 

http://www.lelow.pl/
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ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni 
nauki szkolnej, w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

 

1.2. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, 
wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym 
przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki 
przewożonym dzieciom. 

 

1.3. Rozpoczęcie dowozu uczniów do szkoły (WSIADANIE DZIECI NA PRZYSTANKU) nie 
może rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 6:50; dzieci powinny dojechać do szkoły nie 
później niż o 7:50. Wykonawca powinien dostosować czas i trasy przejazdu do przewozu 
dzieci. Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegółowy rozkład i trasy przewozów. 

 

1.4. Zamawiający sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół 
oraz w drodze powrotnej. Zamawiający ustali indywidualnie na każdej trasie z Wykonawcą 
miejsce z którego zabierze opiekuna dla grupy uczniów. Wykonawca zobowiązany będzie 
zawsze w pierwszej kolejności zabrać opiekuna i dopiero wtedy może rozpocząć dowóz 
uczniów z ustalonych dla danej trasy przystanków. 

 

1.5. Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzje co do dalszego postępowania  
w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Opiekun i kierowca 
zobowiązani są wspólnie ustalić i zapisać w formie notatki czas podstawienia pojazdu 
zastępczego w przypadku awarii.  

 

1.6. Zadanie realizowane będzie dla uczniów następujących szkół znajdujących się na 
terenie Gminy Lelów: 
a) Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie 
b) Szkoły Podstawowej w Podlesiu   
c) Szkoły Podstawowej w Ślęzanach   
d) Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bogumiłku 
 

1.7. Godziny odwozu zostaną uzgodnione indywidualnie na każdej trasie z Zamawiającym 
jednak pierwszy odwóz dzieci musi odbyć się nie wcześniej niż :  
 

1) z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie 13:45 sprzed szkoły,  
2) ze Szkoły Podstawowej w Podlesiu 13:00 sprzed szkoły;  
3) ze Szkoły Podstawowej w Ślęzanach 13:00 sprzed szkoły; 
 

  

Lp. 
Trasa przewozu uczniów z poszczególnych miejscowości do danej 
szkoły 

Liczba uczniów i 
opiekunów 

1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie 203+1 =204 

  Opiekun 1 

1.1. Biała Wielka   24 

1.2. Gródek  4 

1.3. Nakło  18 

1.4. Turzyn  29 
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1.5. Drochlin  27 

1.6. Celiny  2 

1.7. Staromieście  41 

1.8. Zbyczyce 25 

1.9. Mełchów  3 

1.10. Lgota Błotna  6 

1.11. Konstantynów  1 

1.12. Lgota Gawronna  4 

1.13. Ślęzany 6 

1.14. Dąbrowno  12 

1.15. Sokole Pole 1 

2. Szkoła Podstawowa w Podlesiu 27+1=28 

  Opiekun 1 

2.1. Podlesie  Pustkowie  1 

2.2. Skrajniwa  8 

2.3. Konstantynów 2 

2.4. Drochlin Ostrów   2 

2.5. Celiny 8 

2.6. Sokole Pole   6 

3. Szkoła Podstawowa w Ślęzanach 39+1=40 

  Opiekun 1 

3.1. Ślęzany  20 

3.2. Staromieście  10 

3.3. Lgota Gawronna  7 

3.4 Lgota Błotna  2 

4.  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bogumiłku 3 

4.1. Lelów  1 

4.2. Drochlin 1 

4.3. Lgota Błotna  1 

  Ogółem  272+3=275 

 
 

Powyższa ilość ma charakter szacunkowy.  

 

1.8. Liczba osób dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie obowiązywania 
umowy może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości o ± 20% a Wykonawcy nie 
będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. 

1.9. Wykonawca wyda na własny koszt osobie korzystającej imienny dokument 
uprawniający do przejazdu na danej trasie - bilet miesięczny. Szczegółowa ilość osób 
przewożonych w danym roku szkolnym zostanie przekazana Wykonawcy do dnia 10.09.  

1.10. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi dowozu dzieci do placówek 
oświatowych na terenie gminy Lelów w dni nauki szkolnej. Pod pojęciem “dowóz” rozumie się 
dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania, 
wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu 
dzieci autobusem. 

1.11. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
a) zapewnienia pojazdów w pełni sprawnych technicznie. Autobusy/busy , zgodnie z 

obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów 
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szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony 

odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych;  

b) autobusy/busy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Zamawiający wymaga 

również, aby autobusy/busy były wyposażone w 2 pary drzwi (tylne i przednie), otwierane 

tylko ze stanowiska kierowcy;  

c) każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być 

okazane na każde żądanie Zamawiającego; 

d) zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów; 

e) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów; 

f) zapewnienia każdemu uczniowi miejsca siedzącego w autobusie; 

g) w przypadku awarii autobusu, zapewnienia zastępczego środka transportu; 

h) zamontowania w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy (o ile nie posiada) systemu 

pozwalającego na monitorowanie boku i tyłu pojazdu. 

1.12. Ilość dni pracy w szkole: rok szkolny 2019/2020: 188 + rok szkolny 2020/2021: 182  = 
370 

 

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy 

przepisów prawnych, w szczególności: 

4.1.1. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe  
(tj. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019, poz. 58.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo  
o ruchu drogowym.  

 

Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Przedmiot główny 

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 

Przedmioty dodatkowe 

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

 

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. 

 

 

ROZDZIAŁ V.  

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

5.1. nie podlegają wykluczeniu;  
5.2. spełniają następujące warunki dotyczące udziału w postępowaniu: 

5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej: 

Wykonawca musi wykazać, że: posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną 

na podstawie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 58) 
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5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż  

200 000,00 zł. 

5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie określa warunków. 

 

5.3. 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. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 5.2 SIWZ, 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. 

5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4 SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
5.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobam i tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. Jeżeli Wykonawca w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na roboty budowlane lub 
usługi (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp) polega na wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych 
lub doświadczeniu podmiotu trzeciego, ten podmiot trzeci musi wziąć udział w 
realizacji zamówienia jako podwykonawca Wykonawcy, w zakresie w którym udostępnił 
swoje zasoby Wykonawcy (art. 36b ust. 1 w zw. z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). 

5.5.2 zamawiający oceni, 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 zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu własnym 
informacje o tych podmiotach (art. 25a ust. 3 ustawy Pzp); 

5.5.3 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. Jeżeli zdolności 
techniczne lub zawodowe, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

5.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) 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. 

5.6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 
podwykonawcom, zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym części zamówienia, jakie 
zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy lub podwykonawcom oraz wskazać nazwę lub 
nazwy firmy lub firm podwykonawcy lub podwykonawców (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp).  
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5.7. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 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 robót budowlanych lub usług (art. 36b ust. 
1a i 1b ustawy Pzp) 

5.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

5.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich 
oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej. Łącznie muszą spełniać warunki udziału w 
postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub 
zawodowej. 

5.10. 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, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ VI. 
 
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo. Etap I Ocena 

wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji 
zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu  
z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem. Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 

6.2. Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać 
będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród 
tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczania.  

6.3. Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 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 własnym, 
o którym mowa powyżej. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Wskazane oświadczenie należy dołączyć do oferty. Zamawiający 
ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać w oświadczeniu własnym informacje o tych podmiotach (art. 25a ust. 3 ustawy Pzp). 
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6.5. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp. 

Zamawiający zastosuje procedurę, której mowa w art.24aa ust.1 ustawy pzp. Zamawiający  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w toku czynności 

oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych 

oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty 

(art. 89 ust. 1 ustawy pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie  

w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się 

na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie 

wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.  

W przypadku procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”), 

stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na 

dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W przypadku prowadzenia postępowania w „procedurze odwróconej” obowiązują takie same zasady 

jak w każdym postępowaniu, jeśli chodzi o załączenie wskazanych oświadczeń do oferty, tj. 

oświadczenia są składane wraz z ofertą, choć w tej szczególnej procedurze podlegają ocenie dopiero 

na zakończenie oceny ofert i to wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej). 

 

ROZDZIAŁ VII. Podstawy wykluczenia. 
 
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 

wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

7.2 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

7.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wszystkich Wykonawców.  

7.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 
ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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.  

7.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt.7.4. 

7.6 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
ROZDZIAŁ VIII.  
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8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu  
z postępowania oraz dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. 

8.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 
(zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do 
niniejszej SIWZ, w formie oryginału. 
8.1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych 

nie będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także  
w oświadczeniu własnym oświadczenia dla każdego z tych podmiotów. 

8.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
lub kryteria selekcji. 

8.1.3 Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na 
zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić 
odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców. 

8.1.4 Dokumenty wskazane w pkt 8.1.1, 8.1.2, i 8.1.3 muszą potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji  
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 

8.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji  
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP Załącznik nr 4. 

8.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia - dokumenty 
składane na wezwanie Zamawiającego. 

8.3.1 aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na 
podstawie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 58); 

8.3.2 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; 

8.3.3 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

8.3.4 zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

8.3.5 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
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w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  
w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł. 

8.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1-8.3.3 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

8.4.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.  

8.4.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.5 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w 
pkt 8.4 stosuje się.  

8.6 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 8.1 SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.7 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

8.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 
lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8.9 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa 
w pkt 5.5.1 i 5.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 

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

8.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w pkt 8.3 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone  
w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 
polski. 

8.12 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 
należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 
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wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie  
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego 
wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

8.13 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z 
imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

8.14 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 8.8, 8.12 i 8.13 
oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, 
należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie 
poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie 
poświadczanych stron. 

8.15 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8.12 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej  
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 
 

ROZDZIAŁ IX. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
9.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie 
posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji 
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu lub pisemnie. Zamawiający żąda 
każdorazowo potwierdzenia otrzymania, dokumentów lub informacji, pocztą elektroniczną, 
faksem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego 
do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokument lub informacji. Za datę powzięcia 
wiadomości uważa się dzień, w którym Wykonawca otrzymał informację za pomocą poczty 
elektronicznej, faksu lub pisemnie. Adresy poczty elektronicznej zamawiającego zostały 
podane w punkcie nr 1 i 9 niniejszej specyfikacji. 

9.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres email, lub numer 
faksu podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie 
się z jej treścią. 

9.3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

Artur Miłek, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 122 e-mail: a.milek@lelow.pl w godz. 7.30 - 14.00  

- w zakresie procedury przetargowej. 

Stefania Wójcik, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 132 e-mail: s.wojcik@lelow.pl w godz. 7.30 - 14.00  

- w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ X. 

10. Wymagania dotyczące wadium 
10.1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 

2 500,00 złotych 

Słownie: 

dwa tysiące pięćset złoty. 

10.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 

mailto:a.milek@lelow.pl
mailto:s.wojcik@lelow.pl
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d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 

10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 
zamawiającego: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Lelów: 
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa filia Lelów nr rachunku: 49 8591 0007 0330 
0923 0462 0006, z adnotacją:  

„wadium – numer sprawy GR.271.12.2019” 

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

10.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na 
rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

10.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja 
musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać 
następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b. kwotę gwarancji, 
c. termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 
d. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa 
podmiotów trzecich . 

10.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia 
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi 
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ XI. 
 
11. Termin związania ofertą wynosi: 

30 dni 

 

ROZDZIAŁ XII. 

12. Opis sposobu przygotowania ofert: 
12.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
12.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
12.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
12.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
12.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 
12.6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 
12.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez wykonawcę. 
12.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

12.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 
dołączone do oferty.  
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12.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
12.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 
12.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały 
spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), zgodnie z którym tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

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

pozostałej (jawnej) części oferty. 

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

12.15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ, 
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 

do SIWZ, 
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik, 
d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego 

(gwarancji lub poręczenia), składany osobno w sekretariacie Urzędu Gminy. 
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1, 5.5.4 i 6.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
12.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 
ofert. 

12.17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

Gmina Lelów 

ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 

 oferta na {NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA}: „Dowóz i rozwóz dzieci do szkół 

podstawowych i przedszkola na terenie gminy Lelów pojazdami przeznaczonymi do przewozu 

dzieci od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r., w formie 

zakupu biletów miesięcznych” 

 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM {DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT}: 29.07.2019 r                       

do godziny 1230 
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12.18. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 
oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. W przypadku braku w/w. 
danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu 
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,  
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji 
otwarcia ofert. 

12.19. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

 
ROZDZIAŁ XIII. 
 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w 

Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów (piętro) w terminie do dnia 29.07.2019 r. do godziny 1200 

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 29.07.2019 r., o godzina 1230 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18. 

 

ROZDZIAŁ XIV. 

14. Opis sposobu obliczania ceny. 

 

1. Ceną ofertową jest kwota podana w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 

2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

3. Cenę wykonanych prac Wykonawca określi na podstawie, kalkulacji własnej lub danych rynkowych. 

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 
z dokumentacji przetargowej. 

5. Cena musi uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie. Faktura za usługę powinna być wystawiona po 

zakończeniu miesiąca. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym przez Wykonawcę  

w ofercie licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury. 

7. Cena musi być zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że 

końcówkę poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie 

polskiej. 

9. Zgodnie z definicją ceny zawartą w ustawie o cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach 

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę zgodnie  

z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach produktów i usług 

(Dz.U. z 2019 r. poz.178). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 
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ROZDZIAŁ XV. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy. Zamawiający poprawi w tekście oferty 

oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona – zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 

2. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty: 

 

Lp. Oznaczenie 
kryterium 

Nazwa Kryterium Waga 

1 
 

C Cena 60% 

2 
 

T Termin płatności faktury 20% 

3 
 

A Czas podstawienia autobusu zastępczego 20% 

 
3. Wykonawcom zostaną przyznane ilości punktów wyliczone w następujący sposób: 

3.1. Cena ryczałtowa – któremu to kryterium Zamawiający przypisuje wagę o wartości punktowej 
wyrażonej w % - 60 (60%) 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 

według formuły: 

 

Cn/Cb x 100 x 60% = C  

gdzie: 

C  – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę; 

Cn – najniższa cena spośród ofert badanych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

100 – punktowe znaczenie kryterium ceny; 

60% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 

3.2. Termin płatności faktury – któremu to kryterium Zamawiający przypisuje wagę o wartości 

punktowej wyrażonej w % - 20 (20%) 

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Termin płatności faktury Zamawiający zastosowany 

następujący wzór: 

 

Tpf OB/Tpf N x 100 x 20% = T 

 

gdzie: 

T  – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za termin płatności faktury; 

Tpf N  – najdłuższy okres za termin płatności faktury spośród badanych ofert w dniach; 
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Tpf OB  – okres za termin płatności faktury w ofercie badanej w miesiącach; 

100  – punktowe znaczenie kryterium termin płatności faktury; 

20% – procentowe znaczenie kryterium gwarancji. 

 

Uwaga! - okres płatności faktury nie może być krótszy niż 7 dni.  

MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres płatności faktury, wynosi 7 dni. W przypadku 

podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu płatności faktury lub nie podanie 

(wpisanie) terminu płatności faktury, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 

pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nieodpowiadającą treści SIWZ. 

MAKSYMALNY okres płatności faktury uwzględniony do oceny ofert wynosi 30 dni. Jeżeli Wykonawca 

zaoferuje okres płatności faktury dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki 

zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (30 dni) 

otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium termin płatności faktury. 

Uwaga: Termin płatności faktury nie może być dłuższy niż 30 dni (ustawa  

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) 

3.3. Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii pojazdu lub w przypadku kiedy 

pojazd nie może poruszać się po drogach publicznych lub niemożności prowadzenia pojazdu przez 

kierowcę (np. zasłabnięcie, itp..) 

Liczba punktów przyznawanych w niniejszym kryterium: 

0-25 min – 20pkt 

26-35 min – 15 pkt 

36-45 min – 10 pkt 

45-60 min – 5 pkt 

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  

w podanych kryteriach oceny ofert. 

SP = C + T + A 

gdzie:  

SP – suma punktów przyznana Wykonawcy w kryteriach: cena oferty, termin płatności i czas 

podstawienia autobusu zastępczego. 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 5. 

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

przedstawia taki samo bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

ROZDZIAŁ XVI. Ogłoszenie wyników przetargu. 

1. Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się zgodnie z art. 92 ustawy. 

ROZDZIAŁ XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Formalności związane z zawarciem umowy. 

1.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wykonawcą, zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony 

w informacji o wynikach postępowania.  
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1.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub 

telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

1.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności: 

a) w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do 

realizacji zamówienia przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego umowę 

z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z wskazaniem części usługi powierzonej do 

wykonania, 

b) wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej 

lub konsorcjum, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron regulującą ich 

współpracę, 

c) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy do umowy przed jej zawarciem, 

1.4. Uchylanie się od obowiązków, o których mowa powyżej Zamawiający będzie traktował jak 

odmowę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie art. 46 ust. 5 pkt 1 Pzp). 

ROZDZIAŁ XVIII.  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.1. Wysokość zabezpieczenia. 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 

podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 

w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.  

Sposób wnoszenia zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:  
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110  
z późn. zm.), 
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Lelów:  

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Lelów  

nr rachunku: 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006. 

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Urzędu 

Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18,  

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 
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wykonane usługi. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu stanowiącego 

zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga, 

aby z dokumentu wynikało, iż kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.   

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.  

2. Wzór umowy. 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 

ROZDZIAŁ XIX. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wykonawcą, zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony  

w informacji o wynikach postępowania.  

2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia 

usługi dowozu i rozwozu dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Lelów 

pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., i od dnia 

01.09.2020 r. do 25.06.2021 r w formie zakupu biletów miesięcznych w przypadku zmiany 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie stawki podatku od towarów i usług 

oraz w razie zmiany: 

a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.); 

b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia 

publicznego, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony  

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

c. działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w 

momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób należyty. 

 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

ROZDZIAŁ XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

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

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla 

postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

11 ust.8 ustawy. 

ROZDZIAŁ XXI Określenie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1.1.  kierowanie pojazdami przewidzianymi do realizacji zamówienia,  

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę sposób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

2.1.  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

3. Wykonawca najpóźniej 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy przedłoży zamawiającemu 

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz 917 z późn. zm.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy 

4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży wskazane poniżej dowody 

 w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawców kopię 

umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. bez nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania, 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku 

zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

ROZDZIAŁ XXII. Postanowienia końcowe 

1. Informacje uzupełniające. 

1.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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1.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

1.3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

1.5. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 

1 niniejszej specyfikacji. 

1.6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą 

w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

1.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

1.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

1.9. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

1.10. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę. 

1.11. Umowy o podwykonawstwo zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 

0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. 

Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 zł. 

2. Informacja w sprawie ochrony wykonawców- osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

Zamawiający 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: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Wójt Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 

42-235 Lelów, tel. 34 355 01 21, fax 34 355 00 49;  

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lelów jest Pani mgr Katarzyna 

Macherzyńska, kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz i rozwóz 

dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Lelów pojazdami 

przeznaczonymi do przewozu dzieci od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. oraz od 

01.09.2020 r. do 25.06.2021 r., w formie zakupu biletów miesięcznych” nr sprawy: 

GR.271.12.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  

d) 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 PZP;  
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e) 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;  

f) 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; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

h) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych **; c) 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 ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;  

i) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa 

w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

Załączniki do specyfikacji:  

1. zał. nr 1 - druk „Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców; 
2. zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu; 
3. zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
4. zał. nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; 
5. zał. nr 5 - wzór umowy; 

 

„Dowóz i rozwóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Lelów pojazdami 

przeznaczonymi do przewozu dzieci od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. oraz od 01.09.2020 r. do 

25.06.2021 r., w formie zakupu biletów miesięcznych”  

Lelów, dnia .09.07.2019 r.                                                                   ZATWIERDZAM 

                                                                                                            Wójt Gminy Lelów 

                                                                                                             Krzysztof Molenda 

 


