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Rozdział I - Zamawiający  

1) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 21  

2) REGON 364716720  NIP 837-18-19-508 

3) tel./fax (046) 8621953  

4) Adres poczty elektronicznej: mze@mze.edu.pl  

5) Adres strony internetowej https://www.mze.sochaczew.pl 

6) Adres skrzynki ePUAP: /MZE/SkrytkaESP 

7) Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30 

8) Adres strony internetowej postepowania: https://minipotral.uzp.gov.pl 

 

Rozdział II -Tryb udzielenia zamówienia  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

ustawy oraz zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.  

8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy. 

11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę 

na dowolną liczbę części. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.  

 

 

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Sochaczew 

do  placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.01.2023r. – 30.06.2023 r.”  

z podziałem na trzy części. 

 

Część I - Dowóz 3 uczniów, codziennie od poniedziałku do piątku (zgodnie z  organizacją roku 

szkolnego oraz harmonogramem zajęć) do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” 

Sochaczew Al. 600-lecia 66B wg poniższej tabeli. 

 

Ilość dzieci Trasa dowozu dom – szkoła – dom Długość trasy (km) 

Adres zamieszkania 

3 dzieci  

Sochaczew ul. Fryderyka Chopina 168/3,  

Sochaczew ul. Ogrodowa 2/3 

Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 41/15  

Sochaczew Al. 600-lecia 66 B 

6 km  

 

Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy wynosi 12 km. 

  

https://www.mze.sochaczew.pl/
https://minipotral.uzp.gov.pl/
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Część II - Dowóz 2 uczniów, codziennie od poniedziałku do piątku (zgodnie z  organizacją roku 

szkolnego oraz harmonogramem zajęć) do Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie wg poniższej tabeli. 

 

Ilość dzieci Trasa dowozu dom – szkoła – dom Długość trasy (km) 

Adres zamieszkania 

2 dzieci 

Sochaczew ul. Piłsudskiego 16A, 

Sochaczew ul. Bolesława Krzywoustego 9, 

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie 

16 km 

 

Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy wynosi 32 km. 

 

Część III – Dowóz 2 uczniów codziennie od poniedziałku do piątku (zgodnie z organizacją roku 

szkolnego oraz harmonogramem zajęć) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie wg poniższej tabeli. 

 

Ilość dzieci  Trasa dowozu dom – szkoła – dom Długość trasy (km) 

Adres zamieszkania 

2 dzieci 

Sochaczew, ul. Licealna 9A/1 

Sochaczew ul. Piękna 2c, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. Płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie 

31 km 

 

Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy wynosi 62 km. 

 

2. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) dowóz winien odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), 

2) w trakcie przewozu na trasie dom-szkoła-dom Wykonawca zapewnia samochód obsługiwany 

przez opiekuna, Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna,  

3) pracownik Wykonawcy sprawujący opiekę zachowa szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie 

jazdy oraz odebranie uczniów sprzed domów od rodziców, zaprowadzenie do pojazdu, pomaga 

dzieciom przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 

ruchowo opiekun i/lub kierowca winien umieścić dziecko niepełnosprawne oraz wózek 

inwalidzki w pojeździe). Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas 

wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności 

za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała czy 

szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy,  

4) dzieci powinny być dowiezione do szkół i placówek, w takim czasie aby mogły rozpocząć naukę 

zgodnie z planem zajęć,  

5) dzieci będą odbierane od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej 

godzinie i po podwiezieniu na zajęcia będą przekazane pod opiekę nauczyciela lub innej osoby 

upoważnionej do odbioru,  

6) po zakończeniu zajęć dzieci będą po dowiezieniu pod dom przekazane pod opiekę 

rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób,  

7) dzieci ze szkoły powinny być odebrane po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed 

zamknięciem świetlicy (Wykonawca winien ustalić godzinowy rozkład przejazdu tak, 

aby  wszyscy uczniowie zostali dowiezieni do placówek oświatowych na czas, bez nadmiernego 

oczekiwania na rozpoczęcie zajęć. Odbiór uczniów winien także nastąpić z uwzględnieniem 

godzin zakończenia zajęć przez wszystkich uczniów, bez zbędnego oczekiwania na powrót 

do  domu),  

8) Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić godziny przyjazdów i odjazdów poszczególnych 

uczniów, w taki sposób, aby zapewnić uczniom przybycie do szkoły przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych oraz odebrać każdego z uczniów po zakończeniu zajęć. Odbiór uczniów przed 
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zajęciami będzie następował bezpośrednio z miejsca ich zamieszkania. Organizacja powrotu 

do  domu uczniów musi uwzględniać zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów 

z danej szkoły,  

9) Wykonawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, z dyrektorami poszczególnych szkół, 

a także z Zamawiającym w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozów, 

10) przewóz wszystkich dzieci w ramach zamówienia na trasie dom-szkoła-dom powinien odbywać 

się w pełni sprawnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób,  

11) środki transportu, którymi świadczona będzie usługa powinny posiadać ubezpieczenie OC i NW, 

aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, 

12) pojazd przeznaczony do wykonywania zamówienia musi spełniać wymagania: fotele wyposażone 

w pasy bezpieczeństwa, ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, musi być utrzymywany 

w  należytym stanie porządkowym, wizualnym i technicznym, oznakowany zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami, rok produkcji - nie wcześniej niż 2012,  

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów 

w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których 

strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami 

Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym 

dojazdu do placówek szkolnych. Istnieje możliwość zwiększenia liczby dzieci, co może 

powodować uruchomienie dodatkowego pojazdu. W takich przypadkach zwiększenie ilości 

przewożonych dzieci nie będzie miało wpływu na końcowe wynagrodzenie Wykonawcy 

za realizację zamówienia, 

14) w uzasadnionych przypadkach (np. awaria techniczna pojazdu, choroba kierowcy) Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny 

poziom realizacji zadania (w czasie nie dłuższym niż 30 min. od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego) – kryterium oceny ofert nr II, 

15) w sytuacji, gdy realizacja przewozów po trasie podstawowej nie będzie możliwa (np. remonty 

dróg) przewóz uczniów należy wykonywać na trasie przebiegającej możliwie najbliżej trasy 

podstawowej. Przewozy powinny powrócić na trasę podstawową niezwłocznie po zlikwidowaniu 

przyczyny kursowania po trasie tymczasowej. Zaistniałe sytuacje Wykonawca zobowiązany 

będzie opisać w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 16,  

16) Wykonawca zobowiązany będzie do składania miesięcznych sprawozdań z realizacji usług 

objętych przedmiotem zamówienia, zawierających m.in. informację dotyczącą ilości 

przejechanych kilometrów oraz liczby przewiezionych uczniów w poszczególnych dniach. 

Sprawozdania wykonawca zobowiązany będzie przedkładać wraz z fakturą VAT. Wzór 

miesięcznego sprawozdania stanowi zał. nr 7 do SWZ,  

17) usługi przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów 

technicznych,  

18) w przypadku niedyspozycji danego ucznia objętego dowozem (np. z powodu choroby) rodzic 

zobowiązany będzie do wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o niedyspozycji dziecka 

a w  konsekwencji o braku konieczności przyjazdu po dziecko. W sytuacji braku takiej informacji 

ze strony rodzica i wykonania kursu w celu dowozu ucznia do szkoły, wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo do wynagrodzenia za przejechane kilometry. Powyższe sytuacje 

wykonawca winien opisać w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 16, 

19) Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania i udzielania informacji dotyczących 

bieżącego funkcjonowania przewozów objętych umową, pod numerem telefonu podanym 

do wiadomości Zamawiającemu - numer ten zostanie przekazany rodzicom uczniów objętych 

dowozem oraz dyrektorom szkół, do których odbywa się dowóz. Wykonawca zobowiązany 

będzie do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym, dyrektorami poszczególnych szkół 

oraz rodzicami uczniów objętych dowozem, w szczególności uzgadniania z rodzicami uczniów 

godzin odbioru dziecka z domu przed zajęciami i powrotu dziecka do domu oraz bieżącego 

informowania o zmianach w organizacji przewozów,  

20) Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie prawo do dokonywania 

kontroli realizacji świadczonych usług. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić 
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dokonywanie upoważnionym pracownikom zamawiającego kontroli realizacji świadczonych 

usług oraz odnotowywanie w karcie drogowej pojazdu uchybień stwierdzonych podczas kontroli,  

21) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

minimum 50.000 zł, 

22) Wykonawca zamówienia musi realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności 

w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 2201 

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 988 z późn. zm.).  

 

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisami art. 95 ustawy.  

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), przez Wykonawcę 

lub   podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 

wykonywaniu usług w trakcie realizacji zamówienia w zakresie: 

a) kierowania pojazdem (kierowca),  

b) sprawowania opieki nad uczniami podczas przejazdu (opiekun).  

Warunek ten nie dotyczy sytuacji, jeżeli którąkolwiek ze wskazanych funkcji/czynności będzie 

pełnił osobiście właściciel firmy (tzn. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

składająca ofertę w postępowaniu) lub osoba z nim współpracująca. 

2) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie 

umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, 

wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej 

osoby wykonującej ww. czynności.  

3) W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, 

zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach 

wykonywanych przez wskazane osoby.  

4) 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 wskazane w podpunkcie 

1 czynności. 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) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  

d) wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.  

5) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji 

zamówienia zostały opisane w projekcie umowy – załącznik nr 6 do SWZ.  

 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

60.13.00.00-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 

 

Rozdział IV - Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

Wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania kluczowych części przedmiotu zamówienia.  

 

Rozdział V - Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców.  
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3. Pozostałe zasady dotyczące podwykonawstwa reguluje umowa będąca załącznikiem nr 6 do SWZ.  

 

Rozdział VI - Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji zamówienia wynosi: od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.  

 

Rozdział VII - Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na  zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie 

na  wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 

6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.). Zezwolenia 

lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, 

jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. dwoma pojazdami dopuszczonymi 

do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022r. 

poz. 988 z późn. zm.), wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2012 r., przeznaczonymi 

do  przewozu osób, spełniającym parametry techniczne określone w opisie przedmiotu 

zamówienia – Rozdz. III ust. 2 pkt 12 SWZ.  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

Rozdział VIII - Podstawy wykluczenia z postępowania  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

w art. 108 ust. 1 ustawy, tj.;  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na  celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 

cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
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powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021, poz. 1745 z późn. zm.),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 

lub  przestępstwo skarbowe,  

h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 

w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w  spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub  komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub  zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 

w  szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021, poz. 275 z późn. zm.), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.  

 

Rozdział IX - Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 

wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)  

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć w terminie składania ofert 

za pośrednictwem Platformy:  

1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1  

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (tj. dokumentu opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej.  

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o którym mowa w art. 125 ust. 1 – którego 

wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;  

Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z zasobów udostępnionych przez inny podmiot, do oferty 

należy dołączyć również oświadczenie Podmiotu udostępniającego te zasoby, o którym mowa 

w art. 125 ust. 5 - którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do SWZ; 

W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.  
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Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub  podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu 

udostępniającego zasoby.  

3) dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzające, że oferta została złożona przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku gdy oferta jest składana przez 

podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę 

niż  umocowana w dokumencie rejestrowym.  

Dokument należy złożyć w jednej z poniższych postaci:  

- w formie elektronicznej (tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy), - postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy,  

- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej 

poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,  

- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej 

poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby posiadającej uprawnienia notariusza.  

4) Oświadczenie, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do SWZ. Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. dokumentu 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 – 

w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

Dokument należy złożyć jednej z poniższych postaci:  

- w formie elektronicznej (tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego 

zasoby  

- postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,  

- cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej 

poświadczonego przez wykonawcę lub wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienia, 

tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,  

- cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej 

poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby posiadającej uprawnienia notariusza.  

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych i innych oświadczeń i dokumentów, składanych 

na  wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

i braku podstaw wykluczenia.  

ZAMAWIAJĄCY WZYWA wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe 

środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:  

1) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z zapisem 

Rozdziału VII ust. 2 pkt 2 SWZ.  

Dokument należy złożyć:  
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- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,  

- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej 

poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem 

zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zależności od tego, które każdego 

z nich dotyczą, notariusz.  

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

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

tymi zasobami – załącznik nr 5 do SWZ; zgodnie z Rozdziałem VII. ust. 2 punkt 4.  

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3) Aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50.000 zł. 

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych 

środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 4.  

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność.  

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od  wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

Rozdział X - Poleganie na zasobach innych podmiotów  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na  zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 

do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 

do SWZ.  
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4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w ust. 3, potwierdza, 

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącym wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 

on  w  danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 2 SWZ, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w  jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w Rozdziale IX SWZ (zał. nr 2a).  

 

Rozdział XI - Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/ konsorcja)  

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

albo  do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty - dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystawiony 

przez upoważniony podmiot.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub  zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których 

realizacji te uprawnienia są wymagane.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub  doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 4, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4. 
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Rozdział XII – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej.  

 

1. Informacje ogólne  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUUPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej, e-mail: mze@mze.edu.pl.  

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp 

do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza 

do komunikacji.  

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 

dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)  

4) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu 

oraz  zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do:  „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza 

do komunikacji” wynosi 150 MB.  

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP.  

7) Dane postępowanie można wyszukać na liście postępowań miniPortalu wybierając opcję 

„Dla  Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki postępowanie.  

8) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.  

 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą.  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń 

lub  dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się elektronicznie 

za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” przy użyciu 

miniPortalu, który jest dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 

się numerem ogłoszenia BZP.  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

e-mail: mze@mze.edu.pl  

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

4) Osoba wyznaczona do komunikowania się z Wykonawcami: Magdalena Adamkiewicz 

tel.  46- 862-19-53. 
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2. Wyjaśniania i zmiany w treści SWZ:  

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający zaleca aby wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ stanowił odrębny plik 

przekazany za pośrednictwem miniPortalu;  

2) jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o których mowa w pkt. 1, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty; 

3) w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, może 

pozostawić wniosek bez rozpoznania; 

4) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku; 

5) treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieści 

na miniPortalu w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania oznaczonej tytułem oraz 

znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem;  

6) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ, Zamawiający zamieści na miniPortalu w zakładce 

dotyczącej przedmiotowego postępowania; wprowadzone zmiany są każdorazowo wiążące 

dla  Wykonawców. 

 

Rozdział XIII - Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące 

składanych oświadczeń i dokumentów  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

3. Do oferty winny być załączone odpowiednio wszystkie dokumenty, o których mowa w Rozdz. I 

ust. 1 SWZ.  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym 

dla  danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru.  

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny.  

7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

8. W celu złożenia oferty należy zalogować się do miniPortalu, który jest dostępny pod adresem 

https//miniportal.uzp.gov.pl  i postępować zgodnie z infrtukcjami 

9. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia , zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do  zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępna jest dla wykonawców na miniPortalu, 

w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został 

pokazany w „instrukcji użytkownika systemu”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

W Formularzy oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca przed upływem 

terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 
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zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej 

na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu.  

 

Rozdział XIV - Sposób obliczenia ceny oferty  

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji postępowania, jak również wszelkie 

inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch 

miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.  

3. Do obliczenia ceny należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT.  

4. Wykonawca określi cenę oferty w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ. W cenie ofertowej 

należy podać cenę jednostkową za jeden kilometr brutto. W celu porównania złożonych ofert 

Zamawiający będzie brał pod uwagę szacunkową wartość oferty brutto podaną w zamieszczonej 

w  formularza oferty kolumnie 5 tabeli dotyczącej poszczególnych części zamówienia. W kwocie 

wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług.  

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 

r. poz. 931, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza 

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez  kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie.  

6. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza.  

7. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie;  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek;  

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

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

 

Rozdział XV - Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział XVI - Sposób i termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć użyciu miniPortalu, który jest dostępny 

pod adresem https//miniportal.uzp.gov.pl w terminie do dnia: 08 grudnia 2022 r. do godz. 10:00  
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2. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia , zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do  zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępna jest dla wykonawców na miniPortalu, 

w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został 

pokazany w „instrukcji użytkownika systemu”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl. 

W Formularzy oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca przed upływem 

terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej 

na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2022 r. o godz. 11:30  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

7. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni za pośrednictwem miniPortalu  

https://miniportal.uzp.gov.pl  informacją o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie przetargowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

9. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania miniPortalu 

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

 

Rozdział XVII - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert:  

1) Cena (C) – waga kryterium 65 %;  

2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego (Cz) – waga kryterium 35 %.  

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

 

Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga 

1. Cena C 65 pkt 

2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego Cz 35 pkt. 

 

3. Sposób oceny ofert:  

1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.  

2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:  

a) Kryterium I: Cena oferty  

Oferty oceniane będą punktowo. Liczba punktów z poszczególnych ofert wyliczona 

zostanie wg następującego wzoru:  

 

najniższa oferowana cena brutto 

C = --------------------------------------------------x 65  

cena brutto oferty ocenianej  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 65,00 punktów.  

b) Kryterium II: Czas podstawienia pojazdu zastępczego  

Sposób przyznania punktów w Kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego”:  

 

najkrótszy czas podstawienia pojazdu z wszystkich ofert 

Cz = --------------------------------------------------------------------------------x 35  

czas podstawienia pojazdu w ofercie badanej  

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 30 min od chwili 

zaistnienia zdarzenia. 

Oferta w Kryterium II może uzyskać maksymalnie 35,00 punktów.  

 

Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:  

K = C + Cz 

gdzie:  

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: Cena oferty, 

Cz - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: Czas podstawienia pojazdu 

zastępczego 

Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00. Wynik działania zostanie 

zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą.  

 

Rozdział XVIII - Termin związania ofertą  

1. Składający ofertę jest nią związany do dnia 07.01.2023 r. włącznie.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

 

Rozdział XIX - Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ.  

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  
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Rozdział XX - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział XXI - Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.  

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.  

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej.  

 

Rozdział XXII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 

z  jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.  

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych".  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
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12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 

Rozdział XXIII - Ochrona danych osobowych 

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

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

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

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

Zamawiający informuje, że:  

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu;  

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu miasta Sochaczew do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem 

opieki w okresie od 01.01.2023r. – 30.06.2023 r.” prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji;  

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania ; 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, 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;  

5) okres przechowywania danych osobowych Wykonawcy może ulec wydłużeniu ze względu 

na  stosowanie przepisów szczególnych;  

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z  ustawy;  

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) Wykonawca posiada:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana 

nie  skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie narusza integralności protokołu oraz 

jego załączników;  

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 Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) Wykonawcy nie przysługuje:  

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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu.  

11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;  
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12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

13) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane 

w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego; 

 

Rozdział XXIV - Wykaz załączników do SWZ  

Załącznik nr 1   Formularz Ofertowy, 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu – art. 125 ust. 1,  

Załącznik nr 2a  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu – art. 125 ust. 5,  

Załącznik nr 3  Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy, 

Załącznik nr 4   Oświadczenie art. 117 ust. 4 ustawy,  

Załącznik nr 5   Wykaz narzędzi (wzór), 

Załącznik nr 6   Projektowane postanowienia umowy,  

Załącznik nr 7   Wzór sprawozdania, 
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