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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

                    

 

 

Zamawiający: 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie 

22–440 Krasnobród, 

ul. 3-go Maja 36, tel. fax. (0-84) 660 76 91 

 e-mail: um@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl,  

 

 

 

 

 numer referencyjny postępowania:  I 271. 13 .2018 

  

    

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2018/2019; 

2019/2020; 2020/2021. 
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SPIS TREŚCI:  

 1. Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia (SIWZ).  

2. Załącznik  nr 1 -   wzór dokumentu „Oferta przetargowa". 

3. Załącznik nr 2 -  wzór dokumentu „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu ".  

4. Załącznik nr 3 -  wzór dokumentu „Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji ”.  

5. Załącznik  nr 4  -   wzór dokumentu  „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej".  

6. Załącznik   nr 5    -   wzór dokumentu:  „Wykaz wykonanych usług”.  

7. Załącznik   nr 6  -   wzór  dokumentu „Umowa".  

8. Załącznik  nr 7 - Formularz cenowy  (excell) 

9. Załącznik nr 8 - wzór dokumentu:  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

10. Załącznik nr 9 – wzór dokumentu:  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy  

11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWZ zawiera rozdziały (zgodnie z art. 36 P.z.p.) 
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I Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego; 
 
II Tryb udzielenia zamówienia; 
 
III Opis przedmiotu zamówienia; 
 
IV Termin wykonania zamówienia; 
 
V Warunki udziału w postępowaniu; 
 
VI podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5; 
 
VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia; 
 
VIII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób 
porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami; 
 
IX wymagania dotyczące wadium; 
 
X Termin związania ofertą; 
 
XI Opis sposobu przygotowywania ofert; 
 
XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
 
XIII Opis sposobu obliczenia ceny; 
 
XIV  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane, a także 
informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy i usługi.  

XV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający 
wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego; 
 
XVI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 
 
XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

XVIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 
XIX Opis części zamówienia. 

XX. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:  

XXI  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 
3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
 
XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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XXIII Klauzule informacyjne z art. 13 RODO 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

 Numer referencyjny: I  271.13.2018 
 

 I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.  

Gmina Krasnobród, krajowy numer identyfikacyjny 95036870100000, ul. ul. 3 Maja  36,  

22-440   Krasnobród, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 660 7691, e-mail um@krasnobrod.pl, 

faks 0-84 660 7692.  

Adres strony internetowej (URL): www.krasnobrod.pl   

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

Zamówienie publiczne realizowane jest w trybie przetargu ograniczonego (art. 10 ust.1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1579  z pózn. 

zm. ). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 221 000 euro netto. 

 

 III. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest  

 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2018/2019; 

2019/2020; 2020/2021. 

Podczas realizacji usługi pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w 

latach szkolnych 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021.  

dowozem do szkół na terenie Gminy Krasnobród objętych będzie w każdym roku szkolnym  416 

uczniów.  

Dowóz uczniów do szkół realizowany jest przez Gminę Krasnobród na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy 
Prawo oświatowe  tekst jedn. z późn. zm. Dz. U. z 2018 poz. 996.  

Dowóz uczniów do szkół będzie prowadzony na podstawie sprzedanych Zamawiającemu biletów 

miesięcznych szkolnych na istniejących liniach komunikacyjnych autobusowych. 

http://www.krasnobrod.pl/
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Dowóz uczniów odbywać się ma się siedmioma autobusami (trzy autobusy 56 miejscowe i cztery 

autobusy 38 miejscowe). Każdy z trzech autobusów 56-cio miejscowych musi posiadać nie mniej niż 56 

miejsc siedzących a każdy z czterech autobusów 38-mio miejscowych musi posiadać nie mniej niż 38 

miejsc siedzących. Uczniowie dla których gmina Krasnobród zakupi bilety miesięczne, szkolne muszą 

mieć zapewnione miejsce siedzące w autobusie (pierwszeństwo przejazdu dla młodzieży szkolnej 

za okazaniem biletu miesięcznego szkolnego).  Autobusy mają być wyposażone standardowo, mają 

być  sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach 

pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowane. Obsługę autobusu stanowić będzie 

kierowca – konduktor. Opiekuna nad przewożoną młodzieżą zapewni Wykonawca przewozów. Koszty 

zatrudnienia opiekuna nad przewożoną młodzieżą zawarte będą w przysługującym Wykonawcy 

wynagrodzeniu miesięcznym. Młodzież szkolna dowieziona ma być do właściwych szkół najpóźniej na 

godzinę 7:50. Po zakończonych lekcjach uczniowie mają zostać odwiezieni w godzinach 13:00 – 16:00.  

Podana prognozowana ilość biletów szkolnych przewidywanych do zamówienia przez gminę 
Krasnobród na lata szkolne 2018 - 2021 posiada charakter orientacyjny. Zakres przewidzianych do 
zakupu biletów może ulegać zmianom w każdym roku szkolnym. Zamawiający z tego względu 
zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości zakontraktowanych biletów wyszczególnionych w 
pozycjach załącznika cenowego stanowiącego załącznik do oferty. W przypadku gdy konieczny będzie 
zakup dodatkowej ilości biletów szkolnych na daną trasę z powodu zwiększenia się ilości uczniów 
objętych dowożeniem, Zamawiający przewiduje w takim wypadku udzielenie zamówień 
uzupełniających.  Zamawiający przewiduje możliwość zakupienia dodatkowej ilości biletów 
miesięcznych szkolnych jeśli dowozem będą mogły zostać objęte osoby (uczniowie) w przypadku 
wydłużenia linii komunikacyjnych przez Wykonawcę lub wprowadzone zostaną nowe linie 
komunikacyjne przez Wykonawcę odpowiadające Zamawiającemu w zakresie wykonywania dowozów 
uczniów do szkół.            
 
Wykonawca dowozów ma zapewnić opiekę nad uczniami dowożonymi w ramach zakresu świadczenia 
usługi dowożenia do szkół poprzez zatrudnienie opiekunów dowozu na poszczególnych trasach.  
 
Osoby, którym Wykonawca powierzy  opiekę, mają obowiązek: sprawdzić stan liczebny w czasie 
oczekiwania na pojazd, ale także wewnątrz pojazdu, dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu i 
zajmowaniu miejsc w pojeździe, przestrzegać zasady, w myśl której opiekun wsiada ostatni i wysiada 
pierwszy, ustalić sposób porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, zwracać uwagę na właściwe 
zachowanie się uczniów w czasie oczekiwania i przejazdu, zapewnić bezpieczne wsiadanie do pojazdu 
i wysiadanie z niego, a także, w zależności od sytuacji - bezpieczne przejście do szkoły, a po 
zakończeniu podróży - bezpieczne rozejście się do domów, w razie potrzeby, w zależności od 
usytuowania przystanku, przeprowadzić uczniów na drugą stronę jezdni, przestrzegać obowiązku 
wysiadania z pojazdu tylko na wyznaczonych i oznakowanych przystankach autobusowych komunikacji 
publicznej. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę jako opiekunowie muszą posiadać przeszkolenie z 
zakresu pełnienia funkcji opiekuna nad uczniami dowożonymi.   
 
TRASY DOWOZU  
Dowóz realizowany będzie na niżej wymienionych trasach dowozu: 

 

TRASA 1 - dowóz realizowany trzema autobusami 
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Przywóz do szkół:  

1. Hutków – Majdan Wielki (szkoła) – Majdan Wielki (I przerwa) – Krasnobród;  

2. Majdan Mały – Majdan Wielki - Krasnobród;  

3.  Dominikanówka Krasnobród; 

4.  Husiny – Wólka Husińska – Krasnobród; 

  

Odwóz ze szkół:   

 

1.  Krasnobród – Majdan Wielki – Majdan Mały – Dominikanówka – Hutków; 
2.  Krasnobród – Wólka Husińska – Husiny; 
 

TRASA 2 - dowóz realizowany trzema autobusami 

Dowóz realizowany będzie na niżej wymienionych trasach dowozu: 

Przywóz do szkół: 
 
1. Lasowe – Stara Huta – Hucisko – Guciów – Trzepieciny -  Bondyrz – Kaczórki – Hutki- Krasnobród; 
2. Hutki – Bondyrz – Kaczórki – Jacnia – Kaczórki; 
3. Potok Senderki – Malewszczyzna – Kaczórki szkoła – Jacnia – Podzamek –Krasnobród; 
 

Odwóz ze szkół: 

 

1. Krasnobród – Podzamek – Hutki – Kaczórki – Bondyrz – Guciów – Trzepieciny -   Malewszczyzna – 

Hucisko – Stara Huta – Lasowe – Potok Senderki;  

TRASA 3 - dowóz jednym autobusem 

Dowóz realizowany będzie na niżej wymienionych trasach dowozu: 

Przywóz do szkół: 
 
1.  Zielone – Borki - ul. Tomaszowska w Krasnobrodzie – Krasnobród; 
2. Grabnik -  Nowa Wieś  – ul. 3 Maja w Krasnobrodzie – Krasnobród; 
 
Odwóz ze szkół: 
 
1. Krasnobród – Borki – Zielone; 
2. Krasnobród – Nowa Wieś – Grabnik;  
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE ILOŚCI BILETÓW MIESIECZNYCH SZKOLNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH 
KIERUNKACH DOWOŻENIA 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM W KRASNOBRODZIE ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród 

Hutków Krasnobród 2 
  Majdan Wielki Krasnobród 7 
  Majdan Mały Krasnobród 2 
  Dominikanówka Krasnobród 1 
  Zielone Krasnobród 4 
  Wólka Husińska  Krasnobród 4 
  Bondyrz  Krasnobród 4 
  Grabnik  Krasnobród 1 
  Hucisko Krasnobród 2 
  Hutki Krasnobród 1 
  Jacnia Krasnobród 1 
  Kaczórki Krasnobród 2 
  Majdan Wielki (Borki) Krasnobród 1 
  Majdan Wielki ul.Tomaszowska Krasnobród 2 
  Malewszczyzna  Krasnobród 1 
  Nowa Wieś  Krasnobród 2 
  Potok Senderki Krasnobród 2 
  Stara Huta Krasnobród 3 
  SUMA 42   

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA im. 25 pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie 
ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród 

Hutków Krasnobród 11 
  Majdan Wielki Krasnobród 9 
  Majdan Wielki -Borki Krasnobród 5 
  Majdan Wielki – ul.Tomaszowska Krasnobród 4 
  Dominikanówka Krasnobród 22 
  Wólka Husińska  Krasnobród 44 
  Zielone  Krasnobród 34 
  Grabnik Krasnobród 16 
  Hutki Krasnobród 8 
  Hucisko  Krasnobród 2 
  Potok Senderki Krasnobród 2 
  Stara Huta  Krasnobród 3 
  Malewszczyzna  Krasnobród 2 
  Nowa Wieś  Krasnobród 13 
  Podzamek Krasnobród 20 
  SUMA 195 

  
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Krasnobrodzie ul. Lelewela 37; 22-440 Krasnobród  "0"  

Dominikanówka  Krasnobród 1 
  Grabnik Krasnobród 1 
  Hucisko  Krasnobród 3 
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Hutki Krasnobród  1 
  Majdan Wielki Krasnobród 2 
  Nowa Wieś  Krasnobród 1 
  Wólka Husińska  Krasnobród 4 
  Zielone  Krasnobród 3 
  SUMA 16 

  
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KRASNOBRODZIE ul. Lelewela 37,          

22-440 Krasnobród 

Dominikanówka  Krasnobród 1 
  Wólka Husińska  Krasnobród 3 
  Zielone  Krasnobród 5 
  Grabnik Krasnobród 2 
  Hutki Krasnobród 1 
  Hucisko  Krasnobród 2 
  Majdan Wielki  Krasnobród 2 
  SUMA 16 

  

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach 22-440 Krasnobród 

Malewszczyzna  Kaczórki 12 
  Stara Huta Kaczórki 5 
  Potok Senderki Kaczórki 4 
  Hucisko Kaczórki 10 
  Bondyrz Kaczórki 43 
  Jacnia  Kaczórki 7 
  Hutki Kaczórki 13 
  Lasowe Kaczórki 3 
  Guciów Kaczórki 3 
  Trzepieciny Kaczórki 2 
  Kaczórki Kaczórki 4 
  SUMA 106 

  
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim                            

22-440 Krasnobród 

Hutków Majdan Wielki 4 
  Majdan Mały Majdan Wielki 20 
  Majdan Wielki  Majdan Wielki 17 
  SUMA 41 

  Łączna liczba dowożonych uczniów  416   
  

Przewóz uczniów odbywał się będzie autobusami komunikacji publicznej na istniejących liniach w 
ramach przewozów regularnych. Pierwszeństwo przejazdu dla uczniów posiadających bilety miesięczne 
szkolne. Z autobusów  mogą korzystać inne osoby na zasadach komercyjnych w miarę dysponowania 
przez autobusy wolnymi miejscami.  
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Kody CPV  
 
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 
 

IV. Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie 3 września 2018r. zakończenie 26 czerwca 2021. 

 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:  

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w 
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych w szczególności dotyczące: 

1)  Potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej 
działalności zawodowej. 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania przez 
Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności. 

Wykonawca spełni warunek  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeśli 
udokumentuje się posiadaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie 
załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 

 2) Potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.  

3) Potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej jeśli udokumentuje się 
zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie: przynajmniej jednej usługi związanej z wykonaniem przewozu osób w przewozach regularnych 
lub przewozach regularnych specjalnych. Wartość wykonanej usługi  nie może być niższa niż 
110.000,00zł brutto.  
 
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie 
załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 
 

Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności technicznej jeśli udokumentuje dysponowanie  
przynajmniej trzema autobusami z których każdy posiada nie mniej niż 56 miejsc siedzących i czterema 
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autobusami z których każdy posiada nie mniej niż 38 miejsc siedzących. Wykonawca zobowiązany jest 
podać informację o podstawie dysponowania autobusami.  

 Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie 
załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 

 Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest 
rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. 

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym 
zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki 
sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia 
są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego 
obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki 
dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu 
zamówienia. 

KRYTERIUM SELEKCJI  

KRYTERIUM SELEKCJI jest tożsame rodzajowo z warunkiem udziału w postępowaniu jakim jest 
POSIADANIE ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ.  

OGRANICZENIE LICZBY WYKONAWCÓW KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA 
OFERT (PREKWALIFIKACJA).  

Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaprosi do 
składania ofert tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia warunków w podanym 
niżej KRYTERIUM selekcji. Wykonawca otrzyma punkty za posiadanie zdolności zawodowej wykazanej 
ponad wymagane minimum opisane w minimalnych wymaganiach o których mowa wyżej (to jest w 
opisie spełniania warunku posiadania zdolności zawodowej), polegające na zrealizowaniu w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej 
usługi związanej z wykonaniem przewozu osób w przewozach regularnych lub przewozach regularnych 
specjalnych. Wartość wykonanej usługi nie może być niższa niż 110.000,00zł brutto. Zamawiający w 
kryterium selekcji punktował będzie wykonane usługi o wartości co najmniej 110.000,00 zł brutto 
wykazane ponad niezbędne minimum. Wykonawca który spełni warunki określone w ogłoszeniu to jest, 
udokumentuje zrealizowanie co najmniej jednej usługi związanej z wykonaniem przewozu osób w 
przewozach regularnych lub przewozach regularnych specjalnych o wartości co najmniej 110 000zł 
brutto ponad niezbędne minimum opisane w warunku udziału w postępowaniu oraz potwierdzi 
dowodem określającym że usługa ta została wykonana w sposób należyty - otrzyma 1 punkt. Za każdą 
następną usługę związaną z wykonaniem przewozu osób w przewozach regularnych lub przewozach 
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regularnych specjalnych, potwierdzoną dowodem określającym że została wykonana w sposób należyty 
otrzyma kolejny 1 punkt. Do składania ofert zamawiający zaprosi: - pierwszych 10 wykonawców, którzy 
spełniają wymagane warunki i osiągną najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z powyższym 
opisem lub - wszystkich wykonawców, którzy spełnią minimalne warunki udziału w postępowaniu, jeżeli 
liczba wykonawców będzie mniejsza lub równa liczbie 10. W przypadku gdy dwóch lub więcej 
wykonawców uzyska taka samą liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na 10 miejsce, o przyznaniu 
miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość 
zrealizowanych usług spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie 
będzie brał pod uwagę (to jest nie będzie przyznawał punktów) za zrealizowanie usług o wartości 
poniżej 110.000,00zł brutto. 

 VI.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień   

publicznych.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych 

przesłanek:  

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

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); (Zamawiający przewiduje możliwość 

wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1).  

 2) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; (Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2).  

3) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 
ust. 1 pkt 2-4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

(Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3)  
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2.W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów     

wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz powodów wskazanych w pkt VI 

1.1)-2) SIWZ.  

 VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, (wg wzoru:  

Załącznik nr 2 do SIWZ  "Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków  udziału w 

postępowaniu" oraz załącznik nr 3 - "Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek                             

wykluczenia z postępowania", w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca   nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje    się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w pkt VII.1 SIWZ.  

 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia   o których 

mowa w pkt VII 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się   o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie 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.  

 4. Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, które należy dostarczyć w celu spełniania warunków 

udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: Zobowiązanie lub inne dokumenty 

podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.  

1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy 

załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2) W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy.  

5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w 

pkt. XI.   

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  
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7. Zamawiający nie będzie stosował  przepisu  wynikającego z artykułu  Art.  24aa. Ustawy Prawo 

zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia dokumentu:  Oświadczenie od Wykonawcy w 

zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał:  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu  
dotyczącego kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej 
Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów. 

a) Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób  w zakresie przewozu osób 
samochodem osobowym o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym. (tekst jedn. z późn. zm.  Dz. U. z 2017 poz. 2200 z dnia 2017.11.29). 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał:  

a) wykazu usług wykonanych  o których mowa w pkt V.2.1) SIWZ, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu; 
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 
 
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:  
 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu).  
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- przekazane Zamawiającemu od dnia przekazania informacji do Wykonawców  którzy złożyli 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o której mowa w art. 51 ust. 1a, ustawy 

Prawo zamówień Publicznych to jest  informacji o wynikach oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa   dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

 d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce    

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. 

c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, 

konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a) -d) składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w pkt. VII. 7.1) i 7.2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.   

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w pkt. VII 7.1) i 7.2) SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne. Jeżeli Wykonawca powołuje się na 

oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o 

których mowa w pkt. VII 7.1) i 7.2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru 

i nazwy postępowania   Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.  

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

ustawy pzp lub przesłanek określonych w pkt VI. 1. 1) – 3)  SIWZ , może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
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naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  

 VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami:  

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j. z 
dnia 2017.08.02) osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), w szczególności   e-mail: um@krasnobrod.pl.   

 2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania.  

3.Językiem do porozumiewania się jest język polski. Osoby uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami:  

 W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem 

umowy – Sylwester Lizut, lok. 4  w godz. 07:30 – 15:30, tel. 84 6607691 do 2.  

 IX. Wymagania dotyczące wadium:  

1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert  w wysokości:  
10 000zł   słownie: dziesięć tysięcy złotych.  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 
 

3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w Krasnobrodzie Nr 38 
9639 0009 2002 0057 6879 0003 rachunek pomocniczy DEPOZYT Wadium należy wnieść przed 
upływem terminu składania ofert. Przy czym w tytule przelewu należy wpisać:  
„Wadium – przetarg na dowożenie do szkół”.  

mailto:um@krasnobrod.pl
https://sip.lex.pl/#/document/16888361?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu 

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do 

oferty. 

4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane 
pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 

 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone 
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych; 

 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ; 

 gwarancja będzie gwarancją bezwarunkową; 

 gwarancja będzie złożona w formie oryginału. 
5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem  zamówień 
publicznych, a w szczególności spełnia odpowiednio wymagania wskazane w rozdziale IX 
Wymagania dotyczące wadium SIWZ. 
 

 X. Termin związania ofertą:  

Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał przetarg i nie dłużej niż 30 dni od upływu 

terminu do składania ofert.  

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia o którym mowa w  (pkt. III 

SIWZ), podając cenę wyliczoną wg pkt. XIII SlWZ - netto oraz z podatkiem VAT. Wykonawca przed 

opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia. 

Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić  Zamawiającemu.  

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania 

oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być oprawiona w sposób trwały 

łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

 Oferta powinna zawierać:  −dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, określenie przedmiotu 

oferty, −cenę (cyfrowo i słownie), −datę sporządzenia oferty, −ilość i numery załączników do oferty. 

 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zamówienia.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana: 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród. Ponadto zewnętrzna koperta 

powinna być oznaczona napisem:  
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Oferta przetargowa na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w latach 

szkolnych 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021. 

 Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed (wpisać termin otwarcia ofert) 13.07.2018r. 

godz. 10:00” Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy (pieczęć 

firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.  

Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym 

konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na 

skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają 

się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu przetargowym.  

6. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt VII pkt. 1-4 SIWZ.  

 7. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,  na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, składane 

są w oryginale.  

8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty.  

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie 

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio 

dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.   

13. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą;  

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;  
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3)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów   o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

5) została  złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu   o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;  

8)wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na  przedłużenie terminu 

związania ofertą;  

9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 

ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród  do dnia  13.07.2018r. do godz. 10:00.  

2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-

440 Krasnobród w dniu  13.07.2018r.  o godz. 10:10. 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty elektronicznie na adres: um@krasnobrod.pl. 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych. Ofertę w formie elektronicznej można przesłać przez Elektroniczną 

Skrzynkę Podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

Oferty  oraz oświadczenia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej  i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 3.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej   informacje dotyczące:  

1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

3)cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;  

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

mailto:um@krasnobrod.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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1. Cena podana w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich (liczbowo i słownie)  

podana jako brutto. W załączniku cenowym Wykonawca podaje cenę brutto za bilety miesięczne 

jakie będą fakturowane w ujęciu miesięcznym.  

2. W druku oferty przetargowej Wykonawca podaje łączną cenę brutto za trzy lata szkolne (za 30 

miesięcy dowożenia) obliczając cenę ofertową na podstawie wszystkich biletów miesięcznych 

liczonych dla liczby uczniów wynoszącej 416 które zostaną sprzedane Zamawiającemu w okresie 

30 miesięcy w tym: 

 - w roku szkolnym 2018/2019 – w ciągu 10 miesięcy 
 - w roku szkolnym 2019/2020 – w ciagu10 miesięcy 
 - w roku szkolnym 2021/2022 – w ciągu 10 miesięcy     
 

2. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ (w tym koszty 

zatrudnienia opiekunów dowozów).  

3. Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty 

związane z realizacją usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Krasnobród.   

4. W ofercie należy podać cenę brutto obejmującą należny podatek VAT zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa za wykonanie zamówienia.  

5. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu 
ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 
1830).   

6. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.  

XIV. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty         

budowlane, a także informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy i usługi.  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę o 

podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi  stanowiące przedmiot umowy, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą).  

2. Wykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej 

zawarcia.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconych podwykonawcy dostaw stanowiących przedmiot Umowy.  
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4. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 3 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenie do zmiany umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania 

wezwania.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty 

oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty.  

6. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach 

określonych w art. 22a, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..   

7. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy – podmiotu, na którego 

zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, i ż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

 XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  

 

1. KRYTERIUM PROPORCJONALNE:  CENA - znaczenie kryterium 60 %   

(CENA OFERTY- 60% waga udział w ocenie 60 pkt) 

 CENA OFERTY  - kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny brutto przedmiotu 

zamówienia złożonej w ofercie, na którą składają się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę 

obliczone zgodnie z zasadami określonymi w dziale XIII SIWZ. Przyznawanie ilości punktów 

poszczególnym ofertom w kryterium – CENA OFERTY -  odbywać się będzie wg następującej 

zasady: 

CBON 

PC =      --------------------------- x 60 pkt 

CBOB 

gdzie: 

CBON –cena brutto oferty najkorzystniejszej 

CBOB – cena brutto oferty badanej 

PC – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – cena oferty. 
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2. KRYTERIUM DOKŁADNE: UDZIAŁ PROCENTOWY SAMODZIELNEGO WYKONANIA 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znaczenie kryterium 10 %. 

(UDZIAŁ PROCENTOWY SAMODZIELNEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 10% 

waga udział w ocenie 10 pkt.) 

 
- Oferty z samodzielnym wykonaniem zmówienia przez wykonawcę na poziomie do 50% 
wartości oferty otrzymają liczbę punktów PW = 0 pkt. 
- Oferty z samodzielnym wykonaniem zmówienia przez wykonawcę na poziomie 51%-60% 
wartości oferty otrzymają liczbę punktów PW = 5 pkt.  
- Oferty z samodzielnym wykonaniem zmówienia przez wykonawcę na poziomie powyżej 60% wartości 
oferty otrzymają liczbę punktów PW = 10 pkt. 
W przypadku niewskazania udziału procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż wynosi on nie więcej niż 50 %. 

 

PW – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – udział procentowy 

samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia.    

 
3. KRYTERIUM DOKŁADNE: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – znaczenie kryterium 20 %. 
 

(DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - 20% waga udział w ocenie 20 pkt.) 

 
Oferty z doświadczeniem Wykonawcy który wykonał usługi związane z wykonaniem przewozu osób w 

przewozach regularnych lub przewozach regularnych specjalnych w okresie 3 lat przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wartość wykonanej usługi  nie 

może być niższa niż 110.000,00zł brutto. 

- Oferta przy jednej usłudze otrzyma liczbę punktów PD = 5 pkt. 

- Oferta przy dwóch usługach otrzymają liczbę punktów PD = 10 pkt. 

-  Oferta przy  trzech i więcej usługach  otrzymają liczbę punktów PD = 20 pkt.  

W przypadku niewskazania doświadczenia dostawcy  Zamawiający przyjmie PD = 0 pkt. 

 

PD – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – doświadczenie zawodowe. 

4. KRYTERIUM DOKŁADNE: BEZPŁATNY WYNAJEM AUTOKARU W RAMACH 

REKOMPENSATY– znaczenie kryterium 10%.  

Z uwagi na trwający dwa tygodnie okres ferii zimowych oraz przerwy świąteczne  a tym samym  nie 

prowadzenie w tym okresie dowozów do szkół na zajęcia szkolne Wykonawca w ramach rekompensaty 

dla Zamawiającego za poniesione koszty na zakup biletów miesięcznych szkolnych może udostępnić w 

każdym roku szkolnym nieodplatanie autokar szkolny wraz z obsługą autobusu (z kierowcą lub 

kierowcami)na wycieczki szkolne. Wykonawca może wynająć nieodpłatnie autokar na wycieczkę w 

promieniu do 320 km od Krasnobrodu. W tym kryterium za ewentualny bezpłatny wynajem autobusu w 

każdym roku szkolnym będą przyznawane punkty. Maksymalnie w kryterium wynajem autokaru oferta 

może uzyskać 10 punktów.  
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Wykonawca nie oferuje bezpłatnego wynajmu autokaru w trakcie realizacji zamówienia - 

oferta otrzyma: 

PA - 0 pkt 

Wykonawca oferuje bezpłatny wynajem autobusu w trakcie trwania umowy w promieniu 

do 320km tylko trzy razy - oferta otrzyma: 

PA - 3 pkt 

Wykonawca oferuje bezpłatny wynajem autobusu w trakcie trwania umowy w promieniu 

do 320km  tylko sześć  razy - oferta otrzyma: 

PA - 6 pkt 

Wykonawca oferuje bezpłatny wynajem autobusu w trakcie trwania umowy w promieniu 

do 320km dziewięć razy - oferta otrzyma: 

PA - 10 pkt 

 

PA – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – BEZPŁATNY WYNAJEM 

AUTOKARU. 

 

5.Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalnej liczby, przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym 

ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady: 

P= PC +  PW + PD +PA 

 gdzie: 

P - suma  punktów badanej oferty przy zastosowanych kryteriach 

PC - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – CENA OFERTY. 

PW- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium - UDZIAŁ PROCENTOWY 

SAMODZIELNEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

PD - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. 

PA - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – BEZPŁATNY WYNAJEM AUTOKARU 

W RAMACH REKOMPENSATY 

6. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości  w treści formularza 

ofertowego, oświadczenie woli w zakresie wskazanych kryteriów. Zgodnie z art. 87 ust 1 Ustawy, 

niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze, wykreśli, lub w inny sposób utrudni 

prawidłowe odczytanie oświadczenia woli w zakresie kryteriów określonych przez Zamawiającego jego 

oferta zostanie uznana jako niezgodna z treścią SIWZ. 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

 1. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy 

zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umowa 
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może zostać podpisana nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia. Umowa może 

zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia albo gdy upłynął termin do 

wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy pzp lub w 

następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze.  

 2. W przypadku, gdy wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców.  

 XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Nie dotyczą niniejszego zamówienia.  

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

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

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach:  

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

zgodnie ze wzorem dołączonym do SlWZ. (wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) 

XIX. Opis części zamówienia:  

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.  
 

XX. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:  

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, mogą nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:  

1) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, 
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że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu 

nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

2)  Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 

stawki podatku VAT); 

1) Gdy podana prognozowana ilość biletów szkolnych przewidywanych do zamówienia przez 

gminę Krasnobród na lata szkolne 2018 - 2021 ulegnie zmianie. Zamawiający z tego 

względu zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości zakontraktowanych biletów 

wyszczególnionych w pozycjach załącznika cenowego przedłożonego przez Wykonawcę 

dla danego rejonu dowożenia. 

2) Wynagrodzenie wykonawcy o którym mowa w §4 pkt. 1 umowy, będzie podlegać 

waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Waloryzacja zostanie dokonana na pisemny wniosek wykonawcy 

skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem 

wpływu zmiany na ponoszone przez wykonawcę koszty wykonania zamówienia. 

Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 30 dni od dnia obowiązywania 

nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.   

3) Wynagrodzenie wykonawcy o którym mowa w §4 pkt. 1 umowy, będzie podlegać 

waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku, po złożeniu przez 

Wykonawcę wniosku z udokumentowanym wzrostem kosztów wynagrodzenia 

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji tego zamówienia, 

Zamawiający uwzględni wzrost ww. kosztów w taki sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu tych kosztów. Warunkiem zastosowania 

przez Zamawiającego klauzuli waloryzacyjnej jest przedłożenie w dniu zawarcia umowy, 

Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu zadeklarowanej ilości 

osób, na podstawie umowy o pracę w wymiarze nie mniejszym niż ½  etatu.  

 

XXI. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.  

            Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zakupu większej ilości biletów wyszczególnionych w pozycjach załącznika cenowego który 
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Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą w danej części zamówienia. W przypadku gdy 

konieczny będzie zakup dodatkowej ilości biletów szkolnych na daną trasę z powodu zwiększenia się 

ilości uczniów objętych dowożeniem Zamawiający przewiduje w takim wypadku udzielenie zamówień 

uzupełniających.           

Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 25 % wartości zamówienia 

podstawowego i będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz będzie dotyczyło 

zakupu dodatkowych biletów szkolnych w tym biletów szkolnych w latach szkolnych 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021 na liniach komunikacyjnych w ramach przewozów regularnych. Zamawiający 

przewiduje możliwość zakupienia dodatkowej ilości biletów miesięcznych szkolnych jeśli dowozem będą 

mogły zostać objęte osoby (uczniowie) w przypadku wydłużenia linii komunikacyjnych przez 

Wykonawcę lub wprowadzone zostaną nowe linie komunikacyjne przez Wykonawcę odpowiadające 

Zamawiającemu w zakresie wykonywania dowozów uczniów do szkół.             

 XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia:  

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcy wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy     czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub      zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje, zgodnie z art.180 ust. 2 ustawy PZP (Prawo zamówień publicznych tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm. ) , wyłącznie wobec czynności:  

1)wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2)określenia 

warunków udziału w postępowaniu; 

 3)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4)odrzucenia oferty odwołującego. 

 5)opisu przedmiotu zamówienia;  

6)wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do      wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed       upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią     odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii   nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Zgodnie z art. 182, ust.1, pkt 2) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej), albo w 

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

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

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

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty     najkorzystniejszej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia;  

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

XXIII Klauzule informacyjne z art. 13 RODO 
 

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

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

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

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

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 

36; 22-440 Krasnobród; 

 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie, nazwa: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w latach 

szkolnych 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 nr ref. I 271.13.2018 / prowadzonym w trybie 

przetargu ograniczonego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

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

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

_____________________ 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
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