Znak sprawy: RIG.271.9.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zapewnienie uczniom i wychowankom przedszkoli z terenu Gminy Kłecko przejazdu do placówek
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych oraz wykonanie usługi
przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłecko do szkół specjalnych
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

w

przepisach

wydanych

na

podstawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.

Zatwierdził:

/-/ Adam Serwatka
Burmistrz Gminy Kłecko
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1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kłecko
Dworcowa 14, 62-270 Kłecko
Fax: 61 4270221
www.klecko.pl, email: klecko@klecko.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10
ust. 1 oraz art. 39 - 46 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na
jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w przywołanych przepisach - przepisy ustawy z dnia 23.04.1964
r. - Kodeks cywilny.
Procedura odwrócona:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy PZP, tzn.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku
uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród
pozostałych ofert.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom i wychowankom przedszkoli z terenu Gminy Kłecko
przejazdu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych
oraz wykonanie usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłecko do szkół specjalnych.
2. Kody zamówienia CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
22459000-2 Bilety
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części:
Część I :
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom i wychowankom przedszkoli z terenu Gminy Kłecko
przejazdu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych
na regularnych, trasach dla uczniów i wychowanków przedszkoli, dojeżdżających do szkół
podstawowych i przedszkoli z przystanków określonych Uchwałą NR XXIV/174/20 Rady Gminy z dnia
15 lipca 2020 r. do placówek oświatowych i odwiezienie ich na przystanki autobusowe zlokalizowane na
trasie dowozu do miejscowości w trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021 tj. od 1.09.2020 r., do
25.06.2021 r. wg. grup przystanków, które zostały określone z załączniku nr 7a do SIWZ.
Przewoźnik zobowiązany jest dowożenia dzieci zgodnie z podziałem na grupy przystanków.
Zamawiający dopuszcza możliwość dzielenia lub łączenia ze sobą grup przystanków z zastrzeżeniem,
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że długość pobytu dziecka w autobusie nie może przekroczyć 35 minut. Szacunkowa liczba uczniów i
wychowanków przedszkoli na dzień 1 września 2020 roku wynosi 326. Zamawiający dopuszcza, że
liczba ta może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia (szacowane wahanie to +/- 35 w miesiącu).
Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie zakupione bilety.
Liczbę uczniów i wychowanków przedszkoli dla poszczególnych grup przystanków, a także szacowaną
długość trasy obejmującą daną grupę przystanków określono w załączniku nr 7a do SIWZ.
Przewidywane pory dowozu uczniów do szkół:
 najwcześniejszy wyjazd z przystanku początkowego: od godz. 7.00;
 najpóźniejszy dojazd do szkoły: do godz. 7.55 (planowane zajęcia szkolne odbywają się o
godzinie 8.00).
 przewidywane pory odwozu: pomiędzy godz. 12.30-16.00 – 3 kursy powrotne;
 godziny przywozu i odwozu uczniów mogą ulec zmianie w poszczególnych jednostkach
oświatowych;
 szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą w II połowie sierpnia 2020 r.
po ustaleniu planów zajęć lekcyjnych w placówkach. Wykonawca zobowiązany będzie do
ustalenia szczegółowego rozkładu jazdy na wzorze określonym w Uchwale Rady Gminy Kłecko
z dnia 15.07.2020 r. i rozwieszenia go na przystankach.
Wyznaczone trasy obowiązywać będą na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych z
pierwszeństwem przejazdu dla uczniów i wychowanków przedszkoli z zakupionym biletem miesięcznym.
W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe, ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%.
Zniżka obejmuje jeden miesiąc, a w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch miesięcy, zostanie
ustalona proporcjonalnie.
Część II:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 2 w Gnieźnie, oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kłecku
oraz odwiezienie ich do domu w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r. Szacowana ilość dzieci łącznie
ok. 18
Dowóz podzielony na dwa kursy:
 I: do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku, ok. 10 dzieci, dowóz na
godzinę 8.00 , oraz odwóz o godz. 13.00 i o godz. 15.00;
 II: do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie ok. 8 dzieci, dowóz na
godzinę 7.00, oraz odwóz o godz. 14.30.
Trasy dowozów określono w załączniku nr 7b do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla
części II.
Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej należy zapewnić w dni nauki szkolnej wg harmonogramu
ustalonego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Trasy dowozów oraz liczba osób przewożonych
może ulec zmianie w ciągu realizacji zamówienia.
Pojazd powinien zawierać co najmniej 10 miejsc i być przystosowany do przewozu dzieci
niepełnosprawnych, spełniając wymogi bezpieczeństwa i ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.)
Szacowana ilość km miesięcznie wynosi 3 680 km, tj. 14 720 km w okresie realizacji zamówienia.
Podana liczba km stanowi wartość przybliżoną i została skalkulowana na podstawie poglądowej długości
poszczególnych tras. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za przewozy faktycznie zrealizowane, przy
czym do obliczania wartości przewozu będącej podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
przyjmuje się iloczyn stawki w PLN za jeden km przewozu, ilość kilometrów dziennie i ilość dni.
Podczas ustalenia dziennej liczby kilometrów przewozu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie
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będzie brana pod uwagę odległość, jaką pojazd pokona od miejsca postoju do miejsca rozpoczęcia
usługi oraz od miejsca zakończenia usługi do miejsca postoju. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonania oraz liczby
uczniów ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć.

4. Informacje wspólne dla części I i II
1) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które uczniowie będą
odrabiali zajęcia za dni zwolnienia z nauki szkolnej, po zawiadomieniu Zamawiającego;
2) Wykonawcom, z którymi zostaną podpisane umowy, Dyrektorzy poszczególnych placówek
przekażą wykaz dowożonych i odwożonych uczniów i wychowanków przedszkoli, oraz określą
ostateczne godziny przewozów;
3) przejazdy należy realizować pojazdami sprawnymi technicznie, spełniającymi warunki
określone przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (tj. Dz.U. 2016, poz. 2022) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2019 poz. 2560);
4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom właściwej opieki i do
przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących przewozów dzieci szkolnych i
przedszkolnych. Opiekę nad uczniami w trakcie przewozu zapewnia Wykonawca. Zamawiający
nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Opiekun powinien posiadać uprawnienia
do kierowania ruchem drogowym zgodnie z art.6 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz posiadać
odpowiednie szkolenie dot. umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5) Podstawowy zakres obowiązków dla opiekunów podczas przewozu dzieci:
•
odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżujących w autobusie uczniów w drodze
od przystanku początkowego do autobusu i do szkoły oraz z autobusu do przystanku
docelowego;
•
dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących w autobusie;
•
sprawdzenie przed rozpoczęciem jazdy czy drzwi autobusu są zamknięte;
•
weryfikacja czy uczeń wysiadł na właściwym przystanku docelowym;
•
pomoc w przeprowadzeniu uczniów przez jezdnię celem umożliwienia mu
bezpiecznego powrotu do domu;
•
sprawdzenie stanu liczbowego uczniów w trakcie przewozu;
•
zwracanie uwagi na właściwe i bezpieczne zachowanie się uczniów w trakcie
przewozu.
6) W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, przewoźnik zobowiązany jest do uruchomienia
zastępczego pojazdu. Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas podstawienia pojazdu
zastępczego nie może przekroczyć 40 minut od momentu wystąpienia awarii. UWAGA: Czas
podstawienia autobusu zastępczego stanowi kryterium oceny ofert. Awaria powinna być
zgłoszona (w momencie jej wystąpienia) przez kierowcę pojazdu do pracownika urzędu –
Karolina Kiełpińska-Nowak tel. 61 427 01 25 w. 213 ( w godzinach pracy urzędu) oraz
kierownikowi placówki oświatowej lub osobie przez niego wyznaczonej ( dane zostaną podane
w dniu podpisania umowy);
7) W okresie jesienno-zimowym pojazdy powinny być ogrzewane, na stopniach wejściowych nie
może zalegać lód i nie mogą być śliskie.
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5. Formularz oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień
niniejszej specyfikacji.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone
temu samemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
1) Zgodnie z 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) W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest
do zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy osób wykonujących czynności kierowcy oraz opiekuna.
3) Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o
których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy
tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez
tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni
roboczych.
4) Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem
przeprowadzenie kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 2) są zatrudnione na
umowę o pracę.
5) Wymagania zatrudnienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy i
dotyczą w szczególności:
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań,
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia:
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• dla części I: 1.09.2020 r., do 25.06.2021 r.
• dla części II: 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW:
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art.
22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego
zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdz. 6 ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej
niniejszym postępowaniem, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 późń. zm.).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zmówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 120.000,00 PLN (słownie: sto
dwadzieścia tysięcy zł) na jedno i wszystkie zdarzenia – dla części I.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zmówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 25.000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy zł) na jedno i wszystkie zdarzenia – dla części II.
Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte
we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzone w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
3) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
8. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1a dla części I, załącznik nr 1b dla
części II,
2) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a dla części I, załącznik nr 2b dla części II,
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3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3a dla części I, załącznik nr 3b dla części II,
4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do oddania
Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli
dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 5a dla części I, załącznik nr 5b dla części II;
5) dowód wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz;
6) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
bądź kopii potwierdzonej notarialnie;
7) oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO –
jeżeli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 8a dla części I, załącznik nr 8b dla części II.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.1 ustawy pzp:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 późń. zm.).
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego - część I i II. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie
może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c
ustawy pzp).
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (można w tym celu wykorzystać wzór
oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ustawy pzp). Zapisy art. 22a
ust. od 2 do 6 ustawy pzp stosuje się. Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy pzp – załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
5. Zamawiający ocenia czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą (zaleca się wykorzystanie w tym celu wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ).
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. 8 ust. 1 pkt. 3 SIWZ.
9. PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE
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1. Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego
zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, natomiast spełnienie warunków
wskazanych w SIWZ wykazują łącznie.
3. Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z osobna
dokumenty określone w SIWZ w rozdz. 8 ust. 1. pkt 3). Oświadczenie określone w rozdz. 8 ust. 1 pkt. 2)
składa każdy z wykonawców oddzielnie w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być wspólnie składane przez Wykonawców
występujących razem.
4. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się by pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców występujących wspólnie. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania.
5. Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej winno być podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
6. Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację
zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w
całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz
wskazania Lidera Konsorcjum.
10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem
zasad określonych w Ustawie (art. 38).
3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na adres Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 – 270
Kłecko lub faksem - 61 4270221 lub drogą elektroniczną – przetargi@klecko.pl.
4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji nie może
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w Ustawie.
5. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
 sprawy proceduralne: Joanna Cieślińska, Justyna Frąckowiak
 sprawy merytoryczne: Karolina Kiełpińska - Nowak.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:
a) w wysokości: 5.000,00 zł – część I
b) w wysokości: 1.000,00 zł – część II
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku
bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach – z wskazaniem numeru i tytułu
postępowania:
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a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 9065 0006 0070 0700 0130
0002;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu
związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni
dokument, nie spięty w całość z ofertą.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę
ściśle według postanowień SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i
złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko).
Pozostałe strony mogą być parafowane.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.
9. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje o nowych podwykonawcach, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizacje usługi.
10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
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„Oferta w postępowaniu:
Zapewnienie uczniom i wychowankom przedszkoli z terenu Gminy Kłecko przejazdu do placówek
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych oraz wykonanie
usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłecko do szkół specjalnych.
Część I lub Część II
NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu otwarcia ofert”.
11. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być
opisane w sposób wskazany w pkt.10. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.
14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia,
jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma
obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać.
Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 13 sierpnia 2020 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres:
Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, Polska, pokój nr 4, sekretariat I piętro). Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie
z art. 84 ust. 2 Ustawy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2020 roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający wymaga określenia kosztów całości (pełnego) zakresu objętego zamówieniem – dla danej,
oferowanej części zamówienia – podania ceny. W formularzu ofertowym:
a) dla części I: Wykonawca wskaże cenę jednostkową w kwocie netto i brutto (oraz stawkę i
wartość VAT) za jeden bilet. Ceny mają zostać określone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku;
b) dla części I: Wykonawca wskaże cenę jednostkową w kwocie netto i brutto (oraz stawkę i
wartość VAT) za jeden kilometr świadczenia usług przewozowych wraz z opieką nad
przewożonymi dziećmi. Ceny mają zostać określone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny oferty.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
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1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
niniejszej specyfikacji. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał
następującymi kryteriami:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie
awarii

40%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nazwa kryterium

Wzór
Cena zryczałtowana za przejazd 1 km brutto;
C = (Cmin/Cof) * 100 * waga

Cena

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Wykonawca, który zdeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego
wyniesie 40 minut od wystąpienia awarii lub który w ofercie nie złoży żadnej deklaracji w
zakresie czasu podstawienia pojazdu zastępczego otrzyma 0 pkt.
Wykonawca który zadeklaruje w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego
wyniesie do 10 minut od wystąpienia awarii otrzyma 40 pkt.

Wykonawca który zadeklaruje w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego
Czas podstawienia
wyniesie do 11-20 minut od wystąpienia awarii otrzyma 30 pkt.
pojazdu zastępczego w
razie awarii
Wykonawca który zadeklaruje w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego
wyniesie do 21-30 minut od wystąpienia awarii otrzyma 20 pkt.
Wykonawca który zadeklaruje w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego
wyniesie do 31-39 minut od wystąpienia awarii otrzyma 10 pkt.
Zamawiający informuje, że maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego
wynosi 40 minut.
3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny.
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6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny
ofert.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania.
3. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu
postępowania.
4. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
a) pełnomocnictwo do jej podpisania, jeśli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów;
b) ważną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo dokument
potwierdzający status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od której uzależnione
jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - nie wymaga się
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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20. UMOWA
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne przypadki zmian umowy zawarto
we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej Ustawy (Dział VI Ustawy).

22. INNE
1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.
2. 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 Burmistrz Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14,
62-270 Kłecko;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kłecko jest Oskar Manowiecki, Kancelaria
Prawna Leśny i Wspólnicy, tel. 61 424 40 33, e-mail: kancelaria@lesny.com.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zapewnienie uczniom i
wychowankom przedszkoli z terenu Gminy Kłecko przejazdu do placówek oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych oraz wykonanie usługi przewozu dzieci
i młodzieży z terenu gminy Kłecko do szkół specjalnych”, RIG.271.9.2020 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
 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:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących*;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
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RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu
** 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. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
*

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formularz oferty dla części I i II – załącznik nr 1;
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków dla części I i II – załącznik nr 2;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu dla części I i II – załącznik nr 3;
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej dla części I i II – załącznik nr 4;
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów dla części I i II – załącznik nr 5;
Wzór umowy dla części I i II załącznik nr 6;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załączniki 7a dla części I, załączniki nr 7b dla części II;
Klauzula oświadczenie od wykonawcy RODO dla części I i II – załącznik nr 8.
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