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Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy 
ul. Krakowska 111 
34 - 114 Brzeźnica  
woj. małopolskie 
tel. 33 879 28 62 
e - mail: gcuw@brzeznica.pl 
 
Znak sprawy: GCUW.425.1.8.2021 
 
 

 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej (SWZ) 
 

 
 

„Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych  

z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022” 

 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów 
unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 

 
 
 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem ePUAP i miniPortalu 

 
Wersja elektroniczna specyfikacji warunków zamówienia została zamieszczona na stronie 

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

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone  nr 2021/BZP 00102767/01  
z  dnia 2 lipca 2021 r. 

 
 
 
 
 
 

(-) mgr Paulina Sarapata 
Dyrektor GCUW w Brzeźnicy 
(osoba zatwierdzająca) 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy 
ul. Krakowska 111 
34 - 114 Brzeźnica  
tel. 33 879 28 62 
e - mail: gcuw@brzeznica.pl 
REGON: 070593273 
NIP: 551-11-59-796 
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące postępowania na stronie 
internetowej Zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/gzswbrzeznicy; 
https://www.brzeźnica.pl/ 
 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Podstawowy bez negocjacji, o 
którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. INFORMACJE OGÓLNE 

3.1. Komunikacja w postępowaniu 
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem systemu miniPortal 
działającym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl zwanym dalej jako „system miniPortal” 
oraz ePUAP działającym pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

3.2. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /GCUWBrzeznica/epuap 
3.3. Identyfikator postepowania na „miniPortalu” Urzędu Zamówień Publicznych: ocds-

148610-4e9044de-db0c-11eb-b885-f28f91688073 
3.4. Adres poczty elektronicznej: gcuw@brzeznica.pl 
3.5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem: https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz 
ePUAP:https://epuap.gov.pl/wps/portal 

3.6. Katalogi elektroniczne 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

3.7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1) Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów 

niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek, wraz z zapewnieniem opieki 
podczas dowozu, w roku szkolnym 2021/2022. 

2) Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania 
do  szkół i placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek 
w miejscu zamieszkania. 

3) Dowóz uczniów do szkół i placówek będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz 
uczniów ze szkół i placówek w godzinach popołudniowych. 

4) Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części opisane poniżej: 
 

• Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówki 

w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. 

mailto:gcuw@brzeznica.pl
https://bip.malopolska.pl/gzswbrzeznicy
https://www.brzeźnica.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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• Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkoły 

w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas 

dowozu.  

• Część III: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki 
w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. 

• Część IV: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki 
w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. 

 
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące świadczenia 
usługi:   
 

• Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówki 

w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. 
 
 

➢ ilość dowożonych uczniów - 2, dowóz od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.; 
 

➢ szczegółowy zakres rzeczowy: 
 

▪ dowóz uczniów będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); 

▪ długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 36 km dziennie od poniedziałku 

do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania uczniów do placówki: 

 

Uczniowie 
dowożeni z 

miejscowości: 
Uczniowie dowożeni do: 

Liczba 
uczniów: 

Termin: 

Brzezinka  
ul. Wspólna  

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Skawinie, 

ul. Żwirki i  Wigury 9, 
32 – 050 Skawina 

1 
od 1 września 2021 r. 
do 24 czerwca 2022 r. 

Sosnowice, 
ul. Topolowa  

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Skawinie, 

ul. Żwirki i  Wigury 9, 
32 – 050 Skawina 

1 
od 1 września 2021 r. 
do 24 czerwca 2022 r. 

Razem: 2 uczniów 

oraz odwóz uczniów z ww. placówki do miejsca zamieszkania. 
 
 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia trasy przejazdu samodzielnie, 
najkrótszą możliwą drogą; 

▪ pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 2 miejsca siedzące, nie 
licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy 
bezpieczeństwa. 
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• Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkoły 

w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas 

dowozu.  

 

➢ ilość dowożonych uczniów - 3, dowóz od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.; 
 

➢ szczegółowy zakres rzeczowy: 
 

▪ dowóz uczniów będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); 

▪ długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 72 km dziennie od poniedziałku 

do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania uczniów do placówek: 

 

 

 

Uczniowie 
dowożeni z 

miejscowości: 
Uczniowie dowożeni do: 

Liczba 
uczniów: 

Termin: 

Marcyporęba, 
ul. Marka 
Radwanity 

Zespół Szkół Specjalnych 
w Wadowicach,  

ul. Zegadłowicza 36 
34 – 100 Wadowice 

1 
od 1 września 2021 r. 
do 24 czerwca 2022 r. 

Brzeźnica,  
ul. Krakowska 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Kaczynie, 

Kaczyna 50,  
34 – 123 Chocznia 

1 
od 1 września 2021 r. 
do 24 czerwca 2022 r. 

Tłuczań, 
ul. Kmiecie 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Kaczynie, 

Kaczyna 50,  
34 – 123 Chocznia 

1 
od 1 września 2021 r. 
do 24 czerwca 2022 r. 

Razem: 3 uczniów 

oraz odwóz uczniów z ww. placówek do miejsca zamieszkania. 
 
 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia trasy przejazdu samodzielnie, 
najkrótszą możliwą drogą; 

▪ pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 3 miejsca siedzące, 
nie  licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy 
bezpieczeństwa. 

 

• Część III: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki 
w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. 

 

➢ ilość dowożonych uczniów - 1, dowóz od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.; 
 

➢ szczegółowy zakres rzeczowy: 
 

▪ dowóz ucznia będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); 



SWZ 

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

5 

▪ długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 26 km dziennie od poniedziałku 

do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania ucznia do placówki: 
 

 

Uczeń dowożony 
z miejscowości: 

Uczeń dowożony do: 
Liczba 

uczniów: 
Termin: 

Paszkówka, 
ul. Starowiejska 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Kalwarii 

Zebrzydowskiej,                     
ul. W. Broniewskiego 1,         

34 – 130 Kalwaria 
Zebrzydowska 

1 
od 1 września 2021 r. 
do 24 czerwca 2022 r. 

Razem: 1 uczeń 

oraz odwóz ucznia z ww. placówki do miejsca zamieszkania. 
 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia trasy przejazdu samodzielnie, 
najkrótszą możliwą drogą; 

▪ pojazd przewożący ucznia winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, 
nie  licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy 
bezpieczeństwa. 

 

• Część IV: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki 
w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. 

 

➢ ilość dowożonych uczniów - 1, dowóz od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.; 
 

➢ szczegółowy zakres rzeczowy: 
 

▪ dowóz ucznia będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); 

▪ długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 58 km dziennie od poniedziałku 

do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania ucznia do placówki: 
 

 

Uczeń dowożony 
z miejscowości: 

Uczeń dowożony do: 
Liczba 

uczniów: 
Termin: 

Bęczyn, 
ul. Kwiatowa  

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy dla Dzieci 

Niewidomych 
i Słabowidzących 

im. Włodzimierza Dolańskiego 
w Krakowie,                      

ul. Tyniecka 6, 
30 – 319 Kraków 

1 
od 1 września 2021 r. 
do 24 czerwca 2022 r. 

Razem: 1 uczeń 

 oraz odwóz ucznia z ww. placówki do miejsca zamieszkania. 
 
 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia trasy przejazdu samodzielnie, 
najkrótszą możliwą drogą; 
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▪ pojazd przewożący ucznia winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, 
nie  licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy 
bezpieczeństwa. 

 
6) Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
 

a) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego standardu świadczonych usług, 
a biorąc pod uwagę, że przedmiotem umowy jest dowóz uczniów niepełnosprawnych, 
zobowiązuje się przy jego wykonywaniu dołożyć szczególnej staranności; 

b) uczniowie będą odbierani od rodziców/opiekunów prawnych z wyznaczonego przystanku 
o  ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będą przekazani pod opiekę 
nauczyciela lub innej osoby upoważnionej do odbioru;  

c) po zakończeniu zajęć uczniowie będą odebrani od nauczycieli w szkole/placówce (lub innych 
osób odpowiedzialnych do  przekazania) i po dowiezieniu na wyznaczony przystanek, 
przekazani pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób. 
Nie dopuszcza się przekazywania uczniów w drodze powrotnej ze szkoły/placówki do domu 
osobom nieupoważnionym; 

d) Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia oraz zatrudniać pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie do świadczenia usługi; 

e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko od chwili odebrania 
od   rodzica/opiekuna prawnego do czasu odprowadzenia do i od wychowawcy 
w szkole/placówce;  

f) obsługę pojazdu stanowić będzie kierowca, posiadający wymagane uprawnienia oraz opiekun 
tj. osoba posiadająca wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej lub 
przedmedycznej i przygotowana do  wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno - 
opiekuńczych wobec niepełnosprawnych dzieci. W przypadku choroby kierowcy lub 
opiekuna Wykonawca zapewni kierowcę lub opiekuna zastępczego; 

g) kierowcy w czasie dowozu powinni być wyposażeni w telefon komórkowy, którego numer 
zostanie przekazany Zamawiającemu na rozkładzie; 

h) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do: 

• zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do dowozu wszystkich uczniów 
i  opiekunów;  

• zapewnienia dowożenia uczniów i opiekunów środkami transportu technicznie 
sprawnymi, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim 
i  oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych usług tj. że wykorzystywany 
jest do transportu dzieci niepełnosprawnych; 

• zapewnienia środków transportu posiadających ubezpieczenie OC i NNW, aktualne 
badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu;  

• utrzymania w należytym porządku i czystości środków transportu; 

• przestrzegania przepisów BHP i p. poż.; 
i) Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną tras dowozu w celu uzyskania informacji 

koniecznych do przygotowania oferty, w szczególności winien sprawdzić ilość kilometrów 
na  poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów, gdyż wyklucza 
się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 
elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca; 

j) zaleca się, aby dowóz wszystkich uczniów w ramach zamówienia na trasie wyznaczony 
przystanek – szkoła/placówka – wyznaczony przystanek, odbywał się jednym środkiem 
transportu;  

k) w okresach zimowych pojazd dowożący uczniów musi być ogrzewany, a na stopniach 
wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie; 
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l) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, 
otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz dowożonych dzieci wraz z dokładnymi 
adresami i danymi kontaktowymi do rodziców/opiekunów prawnych; 

m) Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami/opiekunami 
prawnymi uczniów, na podstawie tygodniowego planu lekcji ucznia danej szkoły/placówki; 

n) Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania 
dziecka w podróży z uwzględnieniem, że dziecko powinno być dowiezione 
do  szkoły/placówki w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć 
lekcyjnych i powrót po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub świetlicowych bez zbędnego 
oczekiwania; 

o) ostatecznie ustalony rozkład jazdy, z uwzględnieniem telefonu komórkowego do kierowcy, 
Wykonawca przekaże do  Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania usługi i o 
wszelkich zmianach w  trakcie obowiązywania umowy będzie niezwłocznie powiadamiał; 

p) 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, śmierć czy szkoda 
materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy; 

q) Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a  w szczególności 
w  zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z  2021 r., 
poz. 919 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. 
j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.); 

r) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy zapewnienie 
wykonania przewozu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt 
i  ryzyko zastępczego wykonania usługi przez innego przewoźnika, który powinien spełniać 
wszelkie wymagania i obowiązki wynikające ze świadczenia przedmiotowej usługi 
i  przepisów prawa. O przewoźniku zastępczym Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego; 

s) w przypadku niewykonania obowiązków wynikających z pkt. 4.6r) SWZ, wykonanie 
zastępcze zleci Zamawiający, a Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy 
w  kosztach poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wynajęcia innego środka transportu; 

t) Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 
przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu (potwierdzoną za zgodność 
z  oryginałem): 

• kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz kserokopię 
ubezpieczenia od  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wskazanego środka 
transportu, którym będzie wykonywał usługę; 

• kserokopię prawa jazdy kierowcy, który będzie wykonywał usługę dowozu uczniów; 

• kserokopię dowodu rejestracyjnego środka transportu, którym będzie wykonywał usługę; 
u) Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, 

zobowiązany jest ponadto uzyskać zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych 
specjalnych w krajowym transporcie drogowym od organu właściwego w zależności 
od zasięgu przewozów; 

v) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, 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 
dowozu do szkół/placówek; 

w) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia usług na czas określony, w szczególności 
w  razie choroby dziecka, innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających 
uczęszczanie dziecka do szkoły/placówki.  
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UWAGA: W przypadku czasowego zawieszenia zajęć w roku szkolnym 2021/2022 
placówek oświatowych z powodu np. trwającej epidemii koronawirusa, zamówienie w 
tym okresie nie będzie realizowane. Zamówienie będzie realizowane tylko w dniach 
nauki szkolnej tj. w dniach, w których zajęcia szkolne odbywają się na terenie placówki 
oświatowej (nie dotyczy to dni, kiedy w placówkach oświatowych są zawieszone 
czasowo zajęcia i nauka realizowana jest zdalnie). 

7) Wykonawca zobowiązany jest do: 
 
a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty; 
b) sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz poinformowania 

Zamawiającego o ewentualnych istotnych błędach lub przeoczeniach;  
c) wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z SWZ i złożył ofertę zgodnie z jej wymaganiami; 
d) ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają 
warunki określone w Ustawie oraz w niniejszej SWZ. 

e) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 
f) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 
g) Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady 

pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność lub działalność ich 
wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną 
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych; 

h) w przypadku stwierdzenia nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien 
zwrócić się pisemnie do Zamawiającego celem ich wyjaśnienia, w formie i terminie 
określonym w Ustawie; 

i) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury wskazanej w ustawie Pzp – Zamawiający 
może, w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw 
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w  postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu 
o zamówieniu. 

 
8) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

na  podstawie umowy o  pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. 
zm.): 

 
a) zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z  2020 r., 

poz. 1320 z późn. zm.): przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz 
w miejscu i  czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem; 

b) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na  podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności przez cały okres trwania zamówienia tj. 
kierowanie pojazdami; 

c) jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą   (samozatrudnienie),    która czynności wskazane przez Zamawiającego, a 
wymagające   zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  wykonuje samodzielnie, to 
wymóg   Zamawiającego nie będzie miał zastosowania; 

d) jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, w której wspólnicy będą 
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samodzielnie   świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego, to 
wymóg   Zamawiającego nie będzie miał zastosowania. 

 
9) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  

 
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 4.8e) SWZ, 
w  terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na  podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować 
naliczeniem kary umownej w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde takie nieprzedstawienie. 
 

10) Główne kody CPV (wg Wspólnego Słownika Zamówień): 
60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego; 
60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 
 

5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie części stanowią część I, II, III i IV tj.: 
 

• Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówki 

w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. 
 

• Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkoły 

w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas 

dowozu.  

• Część III: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki 
w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. 
 

• Część IV: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki 
w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.  
 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY WARIANTOWEJ, O KTÓREJ MOWA W 
ART. 92 USTAWY PZP 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8 USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  i 8 
ustawy Pzp. 

8. Termin wykonania zamówienia 

1) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy:  01.09.2021 r. (początek roku szkolnego). 
2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  

a) dla Części I: 24.06.2022 r. (placówka feryjna – koniec roku szkolnego); 
b) dla Części II: 24.06.2022 r. (placówka feryjna – koniec roku szkolnego); 
c) dla Części III: 24.06.2022 r. (placówka feryjna – koniec roku szkolnego); 
d) dla Części IV: 24.06.2022 r. (placówka feryjna – koniec roku szkolnego).         



SWZ 

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

10 

9. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1) O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w 
niniejszym SWZ. 

1.1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję 
na  wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną przed dniem 
15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t. j. Dz. U. z  2021 r., poz. 919 z późn. zm.) lub zezwolenie na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego wydane po dniu 15.08.2013 r. na podstawie i na zasadach 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającym wspólne 
zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym 
dyrektywę Rady 96/26/WE; 

 

1.2) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 
 

a) posiadania doświadczenia;  
 

Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał co   najmniej jedną usługę polegającą na regularnym 
(codziennym) dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek.  
- Przez jedną usługę rozumie się jedną umowę. 
- Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 „Wykaz usług”. 
- Usługi wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. 
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał zakres rzeczowy usług, wartości, daty wykonania 

i odbiorców wymienionych usług oraz załączył dokumenty określające, czy ww. usługi zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z  przepisami 
i  prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 
– potwierdzających spełnienie warunku. 

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być 
spełniony przez Wykonawców wspólnie. 

 
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

 

Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował w czasie wykonywania zamówienia co najmniej jednym środkiem 
transportu przeznaczonym i dostosowanym do dowozu uczniów 
niepełnosprawnych, posiadającym pasy bezpieczeństwa, dla każdej części 
z  osobna: 
 

• Część I: pojazd winien posiadać minimum 2 miejsca siedzące, nie licząc miejsca 
kierowcy i opiekuna. 

• Część II: pojazd winien posiadać minimum 3 miejsca siedzące, nie licząc miejsca 
kierowcy i opiekuna. 
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• Część III: pojazd winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, nie licząc miejsca 
kierowcy i opiekuna. 

• Część IV: pojazd winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, nie licząc miejsca 
kierowcy i opiekuna. 
 

- Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 „Wykaz sprzętu”. 
- Zamawiający wymaga od Wykonawców podania marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, liczby miejsc 

siedzących oraz podstawy dysponowania wskazanym pojazdem.  
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być 

spełniony przez Wykonawców wspólnie. 
1.3) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  

 

10.  PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego 
zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. 

2) Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania   o 
udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

3) Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp. 

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

5) Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli 
uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę. 

6) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

11. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
11.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniani 

u warunków udziału ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SWZ 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia 
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3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SWZ 

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. 

 
 

11.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę,  
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
podmiotowych środków dowodowych: 

 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1. Wykaz sprzętu                                                                                                        

Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o dysponowaniu tymizasobami 

Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował 
wskazanymi urządzeniami (np. potencjał własny, potencjał podmiotu trzeciego 
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp itp.) 

Jeżeli Wykonawca polegał będzie na zasobach innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Załącznik Nr 5 do SWZ 

2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 
informacjami na temat: 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Załącznik Nr 6 SWZ 
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3. Koncesja, zezwolenie lub licencja 

Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu art.22 ust.1 ustawy Pzp. 

Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. 
uprawnienia – licencję - na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 
zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz.919 z późn. zm.). 

4. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia 

 
11.3. W   celu potwierdzenia     braku    podstaw   wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu: 
 

Lp. Wymagany dokument  

1. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej 

ZAŁĄCZNIK Nr 7 SWZ 

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

 

2. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG 

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
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11.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
 

Lp. Wymagany dokument 

1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, 
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona 
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. 
dokumentów, 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 pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów. 

11.5. Jeżeli jest to niezbędne do   zapewnienia  odpowiedniego   przebiegu   postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków  
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

11.6. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 
Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

11.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

11.8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca 
składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 

12.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH ZA ZASOBACH 
PODMIOTÓW TRZECICH 

12.1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich, na 
zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 
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12.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
zobowiązany jest: 

1) złożyć 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny 
podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków”, 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. 

3) przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, 
określone    w pkt 11.1 ppkt 2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, 
że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 

12.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia,  które  zostały  przewidziane  względem  
Wykonawcy  w pkt 10 niniejszej SWZ. 

12.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i zawarcia  umowy  w 
sprawie zamówienia publicznego. 

13.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 
dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału”, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

13.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy 
pomiędzy nimi.  

 

14. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 
Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE  O WYMAGANIACH 
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

14.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się 
drogą elektroniczną przy użyciu miniPortlu, który dostępny jest pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej gcuw@brzeznica.pl. 

14.2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w zakresie formalnym i 
merytorycznym: 

mgr Paulina Sarapata – Dyrektor GCUW tel. 33 879 28 62, e-mail: gcuw@brzeznica.pl 
14.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do następujących formularzy: ”Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku oraz do „Formularza do komunikacji”. 

14.4. Korzystanie z miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne. 
14.5. Na miniPortalu postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Usługi transportowe w 

zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół 
i placówek w roku szkolnym 2021/2022” znak sprawy: GCUW.425.1.8.2021. 

14.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal, dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz w Warunkach/ 
Regulaminie korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
(ePUAP) dostępnym pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca 
przystępując do postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego,   akceptuje    
warunki   korzystania    z  miniPortalu  określone   w   Regulaminie   miniPortal   oraz   
zobowiązuje   się   korzystając  z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 
Regulaminu, akceptuje Regulamin ePUAP oraz uznaje go za wiążący. 

14.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
„Formularz złożenia złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza 
do komunikacji wynosi 150 MB. 

14.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp lub elektronicznych kopii 
dokumentów oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w 
postepowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

14.9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postepowania nadane przez 
miniPortal jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać 
również na liście  wszystkich  postępowań  klikając  opcję  „Dla  Wykonawców”  lub  ze  
strony  głównej  z zakładki postępowania na miniPortalu. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:cuw@brzeznica.pl.
mailto:%20gcuw@brzeznica.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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14.10. 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 jest dostępna 
dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

14.11.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”,  dostępnej  na  stronie:   https://miniportal.uzp.gov.pl/.   Ofertę   należy   
złożyć w oryginale. 

14.12. Złożenie ofert: 
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych pdf, rtf, doc, xls i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

2) Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

3) Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 

a) podpisie zaufanym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a 
ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz.U.2021 poz. 670); 

b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz.U.2021 poz. 816). 

14.13. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie pdf  zaleca się podpisywać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; 
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż pdf  (np.: .doc, 

.xls,) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 
formacie XAdES; 

3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie 
algorytmu SHA-2 (lub wyższego). 

14.14. Wszelkie informacje    stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompensowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

14.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionych  również  na  miniPortalu.  
Sposób  zmiany       i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. 

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

14.17. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości 
do 20 MB w formatach: .pdf, rtf, doc, .xls. 

14.18. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
14.19. Ofertę , wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za 
pośrednictwem miniPortalu podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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14.20. Wykonawca zobowiązany jest za pośrednictwem ePUAP i „miniPortalu” złożyć 
następujące dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym: 
1) Formularz ofertowy; 
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Spełnianiu warunków udziału; 
3) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów (jeżeli dotyczy); 
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 
Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie 

potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę). 
 

15. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE 
DOTYCZY SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW) 

 

15.1. W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy   Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortal (Formularza do 
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID 
postępowania). 

15.2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie  są istotne,  
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potwierdzenia zainteresowania, 
ofert, której treść będzie udokumentowana. 

15.3. Sposób sporządzania  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  musi  być  zgodny     
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27  
czerwca 2017 r,  w sprawie użycia środków komunikacji  elektronicznej  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

16. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 
przekazanym za pośrednictwem miniPortalu oraz ePUAP. 

16.2. 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. 

16.3. Jeżeli wniosek o  wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w 
punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

16.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku     
o wyjaśnienie treści SWZ. 

16.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

16.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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17. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą – 30 dni tj; do dnia 11 sierpnia 2021r.; 
18.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
18.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu jest zobowiązany zwrócić 
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

 

19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
19.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
19.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej 

SWZ. 
19.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
19.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną  część załącznikami musi być sporządzona  

w języku polskim i  złożona  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  
w postaci elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP oraz podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

19.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca: 

1) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
2) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 
19.6. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania. 
19.7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp. 
19.8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 
osobistego lub podpisu zaufanego. 

19.9. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder, do 
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku 
przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań 
lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisanie 
dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 
podpisem zaufanym formularza złożenia oferty wraz z załącznikiem zawierającym 
zaszyfrowaną ofertę przyjęte zostanie jako prawidłowo podpisane. Sposób podpisania 
określono w § 8 rozporządzania  z  dnia   30   grudnia   2020   roku   w   sprawie   
sposobu   sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
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dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

19.11. Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym 
menu opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do 
którego chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły: Na dole strony, pod datą składania 
ofert, dostępny jest przycisk umożliwiający zaszyfrowanie oferty. Jego kliknięcie 
otworzy okno umożliwiające wybranie pliku, który chcemy zaszyfrować. Wybrać 
można cały folder, bądź kilka poszczególnych plików. Szyfrując cały folder, musi on 
być skompresowany do archiwum. Po zaznaczeniu folderu do zaszyfrowania system 
wyświetli ostrzeżenie: Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie 
znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki. Po kliknięciu „Zaszyfruj i pobierz 
zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na komputerze użytkownika. Tak 
przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku. 

19.12. Aktualna instrukcja szyfrowania oferty znajduje się pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

19.13. Zawartość oferty ujęto w ustępie 15.21 Rozdziału 15 SWZ. 
19.14. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji które Wykonawca zastrzegł składając ofertę, nie później niż 
w terminie składania ofert jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy (nazwy albo imiona i 
nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; ceny lub koszty 
zawarte w ofertach). 

19.15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
19.16. Zmiana lub wycofanie ofert jest możliwe tylko i wyłącznie przed upływem terminu 

składania ofert. 
19.17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać lub zmienić 

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. 

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

19.19. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 
miniPortalu. 

 
 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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20. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę,  wraz  z  załącznikami,  należy  złożyć  za  pośrednictwem  miniPortalu  i  ePUAP 
w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. do godz. 8:00. 

21. TERMIN OTWARCIA OFERT 

21.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12 lipca 2021 r. o godz. 9:00, za pośrednictwem 
miniPortalu, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. 

21.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

21.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

22. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
22.1. wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SWZ dokonywane będą w polskich złotych „PLN”;  
22.2. cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cenę oferty 

zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a 
końcówki 0,5 gr i  wyższe zaokrągla się do 1 grosza; 

22.3. podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest ostateczną ceną oferty; 
22.4. cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, m. in.: ubezpieczenie pojazdu, 
zapewnienie zastępczego pojazdu w przypadku awarii, oznakowanie pojazdu stosownie 
do charakteru świadczonych usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych) oraz wszystkie 
inne koszty związane z należytym utrzymaniem pojazdu; 

22.5. w przypadku stwierdzenia nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca 
winien zwrócić się pisemnie do Zamawiającego celem ich wyjaśnienia; 

22.6. Wykonawca poda cenę ofertową w formularzu ofertowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do SWZ. 

22.7. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

− Cena - ryczałt za 1 dzień dowozu wraz z opieką netto (bez podatku VAT), stawka 
podatku VAT, wartość podatku VAT; 

− Cena - ryczałt za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (łącznie z podatkiem 
VAT); 

22.8. kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i  usług  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.); 

22.9. podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu 
ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN; wyłącznie do oceny i porównania ofert 
Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła; wyliczona w ten sposób 
kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i 
porównania ofert; umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT 
Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie; 

22.10. Zamawiający zastrzega niezmienność wartości netto przedmiotu zamówienia; w 
przypadku zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie brutto ulega zwiększeniu, 
tak aby dotychczasowe wynagrodzenie netto należne Wykonawcy nie uległo zmianie; 
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22.11. sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został określony we 
wzorze umowy dla poszczególnej części zamówienia; 

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

 

23. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

 
23.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania. 
23.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

wagi: 
  

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba punktów, jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. CENA 60 % 60 punktów 

2. 

ROK PRODUKCJI 
POJAZDU, KTÓRYM 

BĘDZIE ŚWIADCZONA 
USŁUGA 

20 % 20 punktów 

3. 

CZAS PODSTAWIENIA 
POJAZDU 

ZASTĘPCZEGO 
W RAZIE AWARII 

20 % 20 punktów 

 
23.3. każda oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów 
wynikającą  
z działania: 

 
- DLA KRYTERIUM CENA: 

najniższa cena otrzyma 60 pkt.; pozostałe proporcjonalnie mniej wg następującego przelicznika: 
 

Pi(C) = ( Cmin / Ci ) x 60 
gdzie: 

Pi (C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 
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- DLA KRYTERIUM ROK PRODUKCJI POJAZDU, KTÓRYM BĘDZIE 
ŚWIADCZONA USŁUGA: 

wg następującego wzoru: 
 

Rok produkcji pojazdu, którym będzie 
świadczona usługa 

Waga w punktach - Rpi - liczba punktów 
jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Rok 

produkcji" 

poniżej 2001 0 

2001 – 2003 5 

2004 – 2008 10 

2009 – 2014 15 

2015 – 2021 20 

 
- DLA KRYTERIUM CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO W RAZIE 
AWARII: 
  najkrótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii otrzyma 20 pkt., 
pozostałe   proporcjonalnie mniej wg następującego przelicznika: 
 

Pi(Cz) = ( Czmin / Czi ) x 20 
gdzie: 

Pi (Cz) 
liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Czas 
podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii"; 

Cz min 
najkrótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Czi czas podstawienia pojazdu zastępczego w badanej ofercie "i"; 

 
Uwaga! Dla potrzeb oceny punktowej zaoferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego 
w razie awarii krótszy niż 30 min., traktowany będzie jako czas równy 30 min. 

23.4. za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów stanowiących sumę przyznanych punktów w ramach każdego kryterium, wyliczoną 
zgodnie z poniższym wzorem:  
 

Pi(C) + Rpi + Pi(Cz) = S 
 
23.5. jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niższą ceną. 
 

24. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

24.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w  niniejszej  SWZ  i  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

24.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których 
mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

24.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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25. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

25.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i na 
zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

 
25.2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych 

z   podpisaniem umowy po  wyborze najkorzystniejszej oferty będzie: Dyrektor 
Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy – Paulina Sarapata; tel. 33 879 28 
62, e-mail: gcuw@brzeznica.pl; 

 
25.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za  najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy 
pomiędzy nimi. 

 
25.4. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego 

postępowania, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu 
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem): 

- kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz kserokopię 
ubezpieczenia od  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wskazanego środka 
transportu, którym będzie wykonywał usługę; 

- kserokopię prawa jazdy kierowcy, który będzie wykonywał usługę dowozu uczniów; 
- kserokopię dowodu rejestracyjnego środka transportu, którym będzie wykonywał usługę; 
 
25.5. Wykonawca w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie wraz z listą zatrudnionych osób, 
potwierdzające, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z 
usługami, przez cały okres ich trwania, będą zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę; 

 
25.6. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego 

postępowania, zobowiązany jest ponadto uzyskać zezwolenie na wykonywanie 
przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym od organu 
właściwego w zależności od zasięgu przewozów. 

 

26. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 
wymagane. 
 

27. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
27.1. Wzór umowy wskazano w załączniku do SWZ: 

a) nr 8 - dla Części I; 
b) nr 9 - dla Części II; 
c) nr 10 - dla Części III; 

mailto:gcuw@brzeznica.pl
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d) nr 11 - dla Części IV. 
27.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany zostały 
przewidziane w SWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w 
następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 

1) Zmianie może ulec trasa przejazdów placówki oświatowej do której dowożone są 
dzieci, liczba dzieci, godziny dowozu i odwozu; 

2) Zmniejszenia liczby dni, w których będzie świadczona usługa przewozu w stosunku 
do orientacyjnej ilości podanej w SWZ; 

3) Zmiana przepisów prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 
 

28. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 
ustawy Pzp. 
 

29. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 
ust. 1 ustawy Pzp. 

30. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 
30.1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy na podst. art. 455 ust. 1 pkt. 1) 

ustawy Pzp; 
30.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich; 
30.3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp; 
30.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
30.5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp; 
30.6. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub nie 

dopuszcza możliwości, nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych do oferty; 
30.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

31. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

31.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, 
tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z 
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

31.2. Zamawiający w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
„Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu 
gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022” -  znak 
sprawy: : GCUW.425.1.8.2021, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji o 
którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, będzie przetwarzał dane osobowe 
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wykonawcy i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że; 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Usług 

Wspólnych w Brzeźnicy reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. 
Krakowskiej 111, 34-114 Brzeźnica, tel. (33) 879 28 62, e-mail: gcuw@brzeznica.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem 
poczty elektronicznej iod@brzeznica.pl lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby 
Administratora 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualnego zawarcia i 
wykonania umowy.  

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz podjęcie działań na Pani/Pana 
żądanie przed zawarciem umowy, a w przypadku wybrania Pani/Pan oferty także 
wykonanie umowy.   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom lub osobom 
uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych 
umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego 
polecenie, w szczególności z uwagi na obowiązek zapewnienia jawności postępowania 
o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego odbiorcami będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych i w zakresie przez nie przewidzianym, za z 
wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. danych szczególnych 
kategorii, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz danych 
objętych żądaniem ograniczenia przetwarzania od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia. Ponadto Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których 
mowa w art. 10 RODO tj. dane dotyczące wyroków skazujących i czynów 
zabronionych, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 
mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich 
wniesienie.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń 
oraz przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa tj. przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

7) Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do 
żądania od administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym zamawiający może 
żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z niniejszego 
uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym zgłoszenie 
niniejszego żądania nie ogranicza przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych 
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uniemożliwi zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co 
może skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego 
oferty.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

31.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 
pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na 
żądanie Zamawiającego, 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
Zamawiającego. 
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Załączniki do SWZ: 

Nr 
załącznika 

Nazwa załącznika 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

3. Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów 

4. Wzór wykazu wykonanych usług  

5. Wzór wykazu sprzętu 

6. Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 

7. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej 

8. Wzór umowy dla Części I w sprawie zamówienia publicznego 

9. Wzór umowy dla Części II w sprawie zamówienia publicznego 

10. Wzór umowy dla Części III w sprawie zamówienia publicznego 

11. Wzór umowy dla Części IV w sprawie zamówienia publicznego 

 
 
 
Brzeźnica, dnia 2 lipca 2021 r. 


