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Numer przetargu : IKOŚ. 271.13.2021 

 
Pleśna 14.12.2021 r. 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający: 

GMINA PLEŚNA 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)                  

 

Nazwa zamówienia 

 

"Świadczenie usług przewozowych w ramach gminnych przewozów pasażerskich 

w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Pleśna” 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

Składanie ofert  następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 
internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                 Zatwierdził 

  
                                                                                                /  Józef Knapik / 

                                                                                                              Wójta Gminy Pleśna                                                                                    
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Wójt Gminy Pleśna, Gmina Pleśna 33-171 Pleśna 240 

E-mail: gmina@plesna.pl  

Strona internetowa: www.plesna.pl 

Adres strony internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja  warunków zamówienia: 
http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub http://bip.malopolska.pl/ugplesna/ 
 

Godziny urzędowania: w   poniedziałki od 7:30 do 16:00; od wtorku do czwartku od 7:30 do 

15:30;  w piątki od godziny 7:30 do 15:00 z wyjątkiem dni świątecznych.         

Komunikacja odbywa się przy użyciu strony internetowej pod adresem: miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl, platformy ePUAP pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: gmina@plesna.pl 
 

 
II. Strona internetowa zamówienia 
 
1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub http://bip.malopolska.pl/ugplesna/ 
https://miniportal.uzp.gov.pl 
2. Adres poczty elektronicznej:  gmina@plesna.pl 
 
 

III. Tryb postępowania 

 

1. Niniejsze postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu            
o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 
poz. 1129, ze zm.) zwanej dalej Pzp, dla wartości zamówienia poniżej „progu unijnego”. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przeprowadzi w trybie 
podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji, w którym w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 
w art. 3 ustawy Pzp   
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.   
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba części 4. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:gmina@plesna.pl
http://www.plesna.pl/
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IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Część I - usługi przewozowe w ramach linii komunikacyjnej: nr 1 Janowice. 

TRASA PRZEBIEGU LINII 

KOMUNIKACYJNEJ: 

 

LICZBA PRZYSTANKÓW 3 

gmina miejscowość nazwa przystanku 

GMINA PLEŚNA Janowice Janowice Dolna Wieś 

GMINA PLEŚNA Janowice Janowice Szkoła 

GMINA PLEŚNA Janowice Janowice Kościół 
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ŁĄCZNIE, W TYM:                                                      1 008     

styczeń                                                           80     

luty                                                           80     

marzec                                                           92     

kwiecień                                                           80     

maj                                                           84     

czerwiec                                                           84     

lipiec                                                           84     

sierpień                                                           88     

wrzesień                                                           88     

październik                                                           84     

listopad                                                           80     

grudzień                                                           84     

 

Liczba kursów wynosi w dni powszednie:  4 dziennie. Długość linii komunikacyjnej: 6,2km. 

Jedna sobota w miesiącu (określa Organizator w porozumieniu z Operatorem). 

Brak kursów w niedzielę i święta. 

Część II - usługi przewozowe w ramach linii komunikacyjnej: nr 87 Świebodzin – Pleśna – 

Łowczówek. 

TRASA PRZEBIEGU LINII 

KOMUNIKACYJNEJ: 

 

LICZBA PRZYSTANKÓW: 19 

gmina miejscowość nazwa przystanku:  

GMINA PLEŚNA Świebodzin Świebodzin-Kościół 

GMINA PLEŚNA Świebodzin Świebodzin-Kłokowa PKP 

GMINA PLEŚNA Świebodzin Świebodzin-Krzyżówka 

GMINA PLEŚNA Woźniczna Woźniczna Bania 

GMINA PLEŚNA Woźniczna Woźniczna Zabiele 

GMINA PLEŚNA Woźniczna Woźniczna Most 

GMINA PLEŚNA Pleśna Pleśna Równie 

GMINA PLEŚNA Pleśna 

 

Pleśna - Dworzec PKP 

GMINA PLEŚNA Pleśna 

 

Pleśna - Cmentarz 

GMINA PLEŚNA Pleśna Pleśna - Rotunda 

GMINA PLEŚNA Pleśna  Pleśna - Bank 

GMINA PLEŚNA 

 

Pleśna  Pleśna - Most  
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GMINA PLEŚNA Łowczówek  

 

 

Łowczówek Most 

GMINA PLEŚNA Łowczówek Łowczówek Kapliczka 

GMINA PLEŚNA Łowczówek Łowczówek Most 

GMINA PLEŚNA                                 Pleśna                                Pleśna Most 

Gmina Pleśna                                         Łowczówek                       Łowczówek Tory 

Gmina Pleśna                                        Łowczówek                       Łowczówek Relax 

Gmina Pleśna                                        Łowczówek                       Łowczówek Pętla 
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ŁĄCZNIE, W TYM:                                                      2 268    

styczeń                                                         180     

luty                                                         180     

marzec                                                         207     

kwiecień                                                         180     

maj                                                         189     

czerwiec                                                         189     

lipiec                                                         189     

sierpień                                                         198     

wrzesień                                                         198     

październik                                                         189     

listopad                                                         180     

grudzień                                                         189     

 

Liczba kursów wynosi w dni powszednie: 9 dziennie. 

Brak kursów w soboty i święta. Długość linii komunikacyjnej: 16,00km. 

 

Część III -  usługi przewozowe w ramach linii komunikacyjnej nr 84: Rzuchowa – Dąbrówka 

Szczepanowska. 

 

TRASA PRZEBIEGU LINII 

KOMUNIKACYJNEJ: 

 

LICZBA PRZYSTANKÓW :13 

gmina miejscowość nazwa przystanku 

GMINA PLEŚNA Rzuchowa Rzuchowa-Kłokowa 

GMINA PLEŚNA Rzuchowa Rzuchowa-Centrum 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Cmentarz 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Tracze 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Szkoła 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Sklep 1397K 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Równie 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Kuźnia 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Nakle 

GMINA PLEŚNA 

Dąbrówka 

Szczepanowska Dąbrówka Szczepanowska-Żwirownia 

GMINA PLEŚNA 

Dąbrówka 

Szczepanowska Dąbrówka Szczepanowska- Skarsowy 

GMINA PLEŚNA 

Dąbrówka 

Szczepanowska Dąbrówka Szczepanowska- Kaplica 
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GMINA PLEŚNA 

Dąbrówka 

Szczepanowska Dąbrówka Szczepanowska- Pętla 
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ŁĄCZNIE, W TYM:                                                      2 016    

styczeń                                                         160     

luty                                                         160     

marzec                                                         184     

kwiecień                                                         160     

maj                                                         168     

czerwiec                                                         168     

lipiec                                                         168     

sierpień                                                         176     

wrzesień                                                         176     

październik                                                         168     

listopad                                                         160     

grudzień                                                         168     

Liczba kursów wynosi w dni powszednie: 9 dziennie. 

Brak kursów w soboty i święta. Długość linii komunikacyjnej: 21km. 

 

Część IV - usługi przewozowe w ramach linii komunikacyjnej 89: Rzuchowa – Dąbrówka 

Szczepanowska - Janowice. 

TRASA PRZEBIEGU LINII 

KOMUNIKACYJNEJ: 

 

LICZBA PRZYSTANKÓW: 14 

gmina miejscowość nazwa przystanku 

GMINA PLEŚNA Rzuchowa Rzuchowa-Kłokowa 

GMINA PLEŚNA Rzuchowa Rzuchowa-Centrum 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Cmentarz 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Tracze 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Szkoła 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Sklep 1397K 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Równie 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Kuźnia 

GMINA PLEŚNA Szczepanowice Szczepanowice-Nakle 

GMINA PLEŚNA 

Dąbrówka 

Szczepanowska Dąbrówka Szczepanowska-  Żwirownia 

GMINA PLEŚNA 

Dąbrówka 

Szczepanowska Dąbrówka Szczepanowska-Skarsowy 

GMINA PLEŚNA 

Dąbrówka 

Szczepanowska Dąbrówka Szczepanowska-Kaplica 

GMINA PLEŚNA 

Dąbrówka 

Szczepanowska Dąbrówka Szczepanowska- Pętla 

GMINA PLEŚNA Janowice Janowice Dolna Wieś 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

L
IC

Z
B

A
 P

R
Z

E
JA

Z
D

Ó
W

 N
A

 L
IN

II
 

K
O

M
U

N
IK

A
C

Y
JN

E
J 

ŁĄCZNIE, W TYM:                                                         252     

styczeń                                                           20     

luty                                                           20     

marzec                                                           23     

kwiecień                                                           20     

maj                                                           21     

czerwiec                                                           21     

lipiec                                                           21     

sierpień                                                           22     

wrzesień                                                           22     

październik                                                           21     

listopad                                                           20     

grudzień                                                           21     

Liczba kursów wynosi w dni powszednie: 1 dziennie. 

Brak kursów w soboty i święta. Długość linii komunikacyjnej: 29,20km. 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu rozkład jazdy na poszczególne linie. 

2.Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 60100000-9 - 

Usługi w zakresie transportu drogowego. 

3. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej. 

4. Wykonawca podczas świadczenia usługi musi przestrzegać oraz zadbać o spełnienie wszelkich 

przepisy prawa obwarowanych przedmiotem zamówienia. 

V. Termin wykonania zamówienia: od 3.01.2022 do 31.12.2022r. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a)  nie podlegają wykluczeniu, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

   
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,         
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnieni do wykonywania działalności 
polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita 
Polska t.j. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 
ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) lub ważną licencję na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. Zezwolenie/licencja ważna przez cały okres wykonywania zamówienia tj. 
do 31 grudnia 2022 r. - 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
   

d) zdolności technicznej lub zawodowej; 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

 
VII. Podstawy wykluczenia 
 
1.Obligatoryjne podstawy wykluczenia Wykonawców: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na 
podstawie art.108 ust. 1 ustawy Pzp. 
Z postępowania u dzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego; 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego; 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art.46 lub art.48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie; 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa; 
f) powierzenia wykonywania  pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o których mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego lub przestępstwo 
skarbowe; 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki           
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo 
- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
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 składe3k 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 należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne ofert, 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 ustawa Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu       
o udzielenie zamówienia. 
 
2. Fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawców: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art.109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
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1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
2) 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1,2, i 5 
lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi prze nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności : 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie Wykonawcy; 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o  których mowa w ust. 3, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 
Uwaga: Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

        
VIII. Podmiotowe środki dowodowe 

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą 
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu – zał nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
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 – zał nr 3 do SWZ; 
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcom, 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1; 
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika  do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego  (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, 
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że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonie umowy. 
2. Inne dokumenty i załączniki, które musi zawierać oferta: 
 
1) Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy – zał nr 1do SWZ  

2)  Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 

3) Oświadczenie RODO – zał nr 5 do SWZ 

 

3. Forma składanych dokumentów: 

1) oferta, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinny być sporządzone w formacie danych 

.pdf, .odt, .doc, .docx w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym; 

2) pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dopuszcza się również przedłożenie 

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza; 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi być złożone w formie elektronicznej lub       

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

4)  oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

 

4. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

 
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 

 

a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

1) 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, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z 

dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Warunek posiadania uprawnień musi spełniać 

każdy z podmiotów występujących wspólnie. 

 

 
b) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 

1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub 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 ze zm.), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
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oświadczenia 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 – zał 

nr 7 do SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa 

każdy z Wykonawców. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 i 3, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

Dokumenty o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed   

ich złożeniem. 

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

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

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 

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

środków; 

 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

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

 

IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 

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

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

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 -  zał nr 3 do SWZ 

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 innego podmiotu; 

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

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału      

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje 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. Jeżeli zdolności techniczne lub 
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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. 

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

sytuacje podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał              

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

 

X. Informacje o podwykonawcach  

 

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

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile mu wiadomo na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                    

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

XI. Wizja lokalna 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 
XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówieni. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo   
do  reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia      
o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, 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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,     
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw  do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
 

XIII. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ  
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym         
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków: 
1)miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,                                                                                     
2) ePUAP, dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
3) poczta elektroniczna: gmina@plesna.pl 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
Marcin Warchoł  tel. 14/6292836 

e-mail: mwarchol@plesna.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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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 „Formularz do komunikacji”. 
4. 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/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania                      
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 
5. 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. 
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 
150 MB. 
7. 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. 
8. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
9. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (z wyjątkiem składania ofert)            
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 
dostępnego na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal. 
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub ID postępowania. 
11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: gmina@plesna.pl 
12. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej (z wyjątkiem oferty), na wskazany w ust. 11 adres 
email. 
13. 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. z 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). 
14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
15. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienia 
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania  
ofert. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
16. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych  Wykonawców        
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 
wniosek o wyjaśnienia treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
17. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może w każdym 
czasie zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Warunków Zamówienia.   
O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z Wykonawców, 
którym doręczono Specyfikację Warunków Zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
18. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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Specyfikację Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
19. Zamawiający poprawia 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 – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
 

XIV. Komunikacja poza środkami komunikacji elektronicznej 
 
Zamawiający, poza środkami komunikacji elektronicznej, dopuszcza komunikację ustną (osobistą i 
telefoniczną) ale tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą 
ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert. 
 

XV. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda  wniesienia wadium. 

 
XVI. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20 stycznia 2022 r. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust.1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
5. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi 
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być złożona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SWZ. 
3. Ofertę sporządza się w oryginale, w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zał nr 1do SWZ 
4. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
5. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 
7. Oferta oraz wszystkie dokumenty powinny zostać odrębnie podpisane. Po podpisaniu powinny 
zostać zapisane jako jeden plik w formacie .zip. Następnie plik .zip powinien zostać zaszyfrowany. 
Zaszyfrowanie oferty jest konieczne w celu uniemożliwienia nieuprawnionego i dostępu do treści 
oferty przed terminem otwarcia ofert. 
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz  z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz plikami stanowiącymi 
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 
10. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi       
zał nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
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Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane                 
w Formularzu Ofertowym. 
11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 
12. Wykonawca odpowiada za prawdziwość danych i informacji zawartych w ofercie. 
13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu . 
14. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, 
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zapoznał się  z warunkami w terenie. 
 

 

XVIII. Sposób oraz termin składania ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 22  grudnia 2021r. do godziny 10.00 
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty, opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub 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. 
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może  skutecznie dokonać zmiany lub 
wycofać złożonej oferty. 
 
XIX. Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2021r. o godzinie 11.00 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego          
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku      do 
odszyfrowania. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
 - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
 -  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określony przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
 
XX. Sposób obliczenia ceny 
 

1.Cena oferty ma charakter ceny ryczałtowej tj.: cenę netto i brutto za1 wozokilometr. 

2.Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacja zamówienia, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  1 do SIWZ. 

Należy podać cyfrowo cenę brutto, wartość podatku VAT . Cenę oferowana należy podać z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert . 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

CENA oferty brutto = waga 60  

Czas podstawienia autobusu zastępczego         = waga 40 

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla każdej części zamówienia oddzielnie. 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących 

zasad: 

Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w 

tym: 

· za najlepszą cenę                    – 60 pkt 

· za najkrótszym czasem podstawienia autobusu zastępczego – 40 pkt 

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami: 

1) Wg kryterium ceny: 

 

                                   

                                          Cn1 

         P c = -----------------------  x 60 

     Cb1 

gdzie: 

P c  - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze  wzorem 

Cn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto  

Cb1
– cena badanej oferty  

 

2) Wg kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 

Czas podstawienia autobusu zastępczego Pg. Liczba punktów: - czas podstawienia autobusu 

zastępczego do 15 min – 40 pkt - czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 min – 30 pkt - czas 

podstawienia autobusu zastępczego do 45 min – 20 pkt - czas podstawienia autobusu zastępczego do 

60 min – 10 pkt 
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W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza 

ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego czas podstawienia autobusu zastępczego  

będzie to równoznaczne z czasem podstawienia autobusu zastępczego do 60min. 

 

5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.  

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów 

dla całości zamówienia. 

 

P = Pc + Pg 

gdzie: 

P   - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze  wzorem 

P c  – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena 

P g – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego 

 
 
XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu           
i terminie zawarcia umowy. 
2. Wykonawca przed zawarciem umowy: 
1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego; 
2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych Wykonawców w postępowaniu albo unieważnić postępowanie. 
 
XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1. Zamawiający nie  będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia należytego wykonania umowy. 
 
XXIV. Istotne dla stron postanowienia umowy 

 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych we wzorze umowy - zał nr 5 do SWZ 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w wzorze umowy - zał nr 5 do 
SWZ. 
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 
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XXV. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 
 
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (art.95 Pzp) Wymagania zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób zatrudnionych 
podczas realizacji zamówienia jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega na  wykonywaniu  pracy  w 
sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320, z późn. zm.), zawarte są w istotnych postanowieniach umowy. W przypadku, 

rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego 
okresu Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Warunek nie 
dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
 

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych 
pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u 
Wykonawcy pracowników.  

 
1)W celu weryfikacji ww. zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 
7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu 
pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienie zatrudnienia na umowę o pracę lub 
wykazu pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, wraz z animizowanymi  
kopiami umów o pracę.  

 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 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. 

 

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa powyżej, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma 

prawo również żądać niezbędnych dokumentów w tym zakresie. Zamawiający może 

zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników 

realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość 

przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia 

Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

1)Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy będzie skutkowało 

naliczaniem kar umownych określonych w umowie. 

 
 
 

XXVI. Pouczenie o środkach 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, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp . 
 

XXVII. Ochrona danych osobowych 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych jest: Urząd Gminy Pleśna; 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pleśna  pod 

adresem: iod@plesna.pl,  
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 
ze zmianami),  

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio 
przez tą osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) osoby, której dane dotyczą posiadają: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 1; 
− 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 2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO.  

Załączniki: 
1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie o nie podleganiu  wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3.Oświadczenie  Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
4. Wzór umowy. 

5. Oświadczenie RODO. 
6. Oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszad 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub paostwa członkowskiego. 


