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I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina SWARZĘDZ 

Adres: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 

NIP: 7773098737 

REGON: 631258483 

Strona internetowa: www.swarzedz.pl  

tel. 61 65 12 406 

adres poczty elektronicznej: e-mail: zamowienia@swarzedz.pl 

ePUAP dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl 

nazwa adresata: Gmina Swarzędz 

skrzynka ePUAP: 6a199bnmde/SkrytkaESP 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: bip.swarzedz.eu 

Godziny pracy: w poniedziałek od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. 

 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. 

poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. 

może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji 

podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie przewozu uczniów 

niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2023 r. Opis 

zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SWZ. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

60112000-6 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ podział ten 

spowodowałby znaczne trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców co 

zagroziłoby właściwemu wykonaniu zamówienia. W ocenie Zamawiającego zakres  

i wielkość przedmiotowego zamówienia pozwala na ubieganie się o udzielenie zamówienia 

w pełnym zakresie Wykonawcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

4. Aspekt środowiskowy: 

Wykonawca zapewnia, że w trakcie obowiązywania Umowy udział pojazdów elektrycznych 

http://www.swarzedz.pl/
mailto:zamowienia@swarzedz.pl
https://epuap.gov.pl/
http://www.swarzedz.pl/
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lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  
 

IV.WIZJA LOKALNA 

 

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

VI.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2024 r.  

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. 

 

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone 

warunki udziału w postępowaniu: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 

warunku w powyższym zakresie. 

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

wynika to z odrębnych przepisów:  

- Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.  

o transporcie drogowym – (Dz.U. z 2022 r., poz. 180 t.j.), 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 

zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi z których każda 

była wykonywana nieprzerwanie przez okres 5 miesięcy, polegające na 

przewozie osób niepełnosprawnych, o wartości min. 220.000,00 brutto każda  

z nich. 

Uwagi:  
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W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego 

podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega 

sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się 

realizacją wymaganych usług, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się 

realizacją wymaganych usług, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma 

wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach 

określonych w art. 118  ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem 

wymaganych usług. 

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi 

osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:  

-  zapewni min. 9 osób (min. 1 osobę na każdy samochód) posiadającą ukończony 

kurs BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ukończony kurs, szkołę lub 

studia z zakresu opiekuna dzieci niepełnosprawnych; 

-  zapewni min. 9 osób posiadających uprawnienia kierowcy do prowadzenia 

pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. tj. 

prawo jazdy kategorii B oraz ukończony kurs BHP i pierwszej pomocy 

przedlekarskiej; 

c) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada lub zapewni minimum 9 

samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych 

posiadających aktualne badania techniczne w tym co najmniej 1 samochód 

musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto w tym minimum 2 

samochody muszą być dostosowane do przewozu wózków inwalidzkich.  

d) Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu: 

5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

 

VIII.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

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

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ustawy Pzp, oraz na 

podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza 

się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
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2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona  

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 

r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 

z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: 

rozporządzenie 2022/576.  

Na powyższą okoliczność, Wykonawca skład stosowne oświadczenie. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 12 do SWZ na podstawy określone  

w ust. 2 i 3.  

 

IX. PODMIOTOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie  

2. Zamawiający  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty  wzywa  wykonawcę,  którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca 

na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki 

dowodowe: 

1)   aktualne  na  dzień  składania  oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa  

w formie jednolitego  europejskiego dokumentu  zamówienia sporządzonego zgodnie 

ze wzorem standarowego formularza określonego rozporządzeniu wykonawczym   

komisji   (UE)   2016/7   z   dnia  5  stycznia  2016  r.  ustanawiającego standardowy  

formularz  jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia.  Oświadczenie to 

stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe 
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Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia oraz edytowalną wersję formularza 

JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-

zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument 

zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie za pomocą serwisu dostępnego pod 

adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego 

jednolity europejski dokument zamówienia w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 

do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując 

zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza 

ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 

- w  Części  II  Sekcji  D   (Informacje  dotyczące  podwykonawców,  na  których 

zdolności  Wykonawca  nie  polega)  Wykonawca  oświadcza  czy  zamierza  zlecić 

osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku 

twierdzącej  odpowiedzi  podaje  ponadto,  o  ile  jest  to  wiadome,  wykaz 

proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do 

przedstawienia    w    odniesieniu    do    tych    podwykonawców  odrębnych , 

zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

- w  Części  IV  Zamawiający  żąda  jedynie  ogólnego  oświadczenia  dotyczącego 

wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, 

B, C i D; 

- Część V (Ograniczenie  liczby  kwalifikujących  się  kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną 

2) oświadczenie  wykonawcy,  w  zakresie  art.  108  ust.  1  pkt  5 Pzp.,  o  braku 

przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym  

wykonawcą,  który  złożył  odrębną  ofertę,  ofertę  częściową  lub  wniosek   

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu  niezależnie  od  innego  wykonawcy  należącego  do  tej  samej  grupy 

kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; 

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym  mowa  w  art.  125  ust.  1 Pzp w  zakresie odnoszącym  się  do  podstaw 

wykluczenia  wskazanych  w  art.  108  ust.  1  pkt  3-6 Pzp - wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 7 do SWZ. 

5) oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 
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6) Informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego w  zakresie  dotyczącym  podstaw 

wykluczenia  wskazanych  w  art.  108  ust.  1  pkt  1, 2  i  4 Pzp sporządzoną  nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

7) odpowiedniego zezwolenie; 

8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – załącznik nr 3 do SWZ; 

9) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ; 

10) wykaz urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik 

nr 10 do SWZ; 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

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

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

jego  aktywami  nie  zarządza  likwidator  lub  sąd,  nie  zawarł układu  z wierzycielami, 

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca  

wszczęcia  tej  procedury -wystawione  nie  wcześniej  niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2) zamiast  dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4, składa informację   

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 

rejestru,  inny  równoważny  dokument  wydany przez  właściwy  organ  sądowy  lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania-

wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  jego  złożeniem. 

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 

w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu 

wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je  

uzyskać  za  pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów  publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał  

w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas 

gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie 

jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość   

i aktualność; 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają 

przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) 

oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  2020 r.  

w  sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych  

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2452). 

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

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

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

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nimi stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów,  

o których mowa w ust.1 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w  szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby  

realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą 

okoliczność; 

2) Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające 

zasoby   zdolności   techniczne   lub   zawodowe   ,  pozwalają na  wykazanie  przez  

wykonawcę spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu,  a  także  bada,  czy  nie  

zachodzą wobec  tego  podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 
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3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  

doświadczenia  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

4) Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe podmiotu  udostępniającego  zasoby  nie  

potwierdzają  spełniania  przez  wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby  

wykonawca  w  terminie  określonym  przez zamawiającego  zastąpił  ten  podmiot  

innym  podmiotem  lub  podmiotami   albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może,  po  upływie  terminu  składania  

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  albo  ofert,  powoływać  się  

na  zdolności  lub  sytuację  podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca: 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 

zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ; 

2) składa  na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2, Jednolity  

Europejski  Dokument  Zamówienia  (ESPD) dotyczący  tych  podmiotów, w  zakresie  

wskazanym  w  Części  II  Sekcji  C  ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności 

innych podmiotów). 

 

XI.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

musi być załączone do oferty w postaci elektronicznej.  

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

Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  (ESPD)  składa  każdy z Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenie  to  wstępnie  potwierdza 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia 

 w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

3. Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia   

z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. 
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4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

 

XII.SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku 

polskim. 

2. Informacje ogólne 

1)  W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym  

 a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narządzi:  

a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

b) dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ 

c) poczty elektronicznej: zamowienia@swarzedz.pl 

- z  zastrzeżeniem,  iż  oferta,  w  tym Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia 

(ESPD) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą ePUAPu. 

2) Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane poniżej: Sylwia 

Grąbczewska, Anna Ruks – Wydział Radców Prawnych i Zamówień Publicznych,  

tel. 61 65 12 406, mail: zamowienia@swarzedz.pl 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 

do formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania  

z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP. 

5)  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 

do komunikacji” wynosi 150 MB. 

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu 

8) Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań  

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej  

z zakładki Postępowania. 

3. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/
mailto:zamowienia@swarzedz.pl
mailto:zamowienia@swarzedz.pl
https://miniportal/
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1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie: 

a)  za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

b) za pomocą poczty elektronicznej - zamowienia@swarzedz.pl 

2) Wykonawca może składać dokumenty i oświadczenia w następujących formatach 

danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx lub inne zgodne z katalogiem formatów wskazanych  

w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych).  

 

XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę sporządza  się  w  języku  polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie  

z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) zobowiązanie innego  podmiotu (jeżeli dotyczy); 

2) dowód wniesienia wadium, jeżeli jest wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach (jeżeli 

dotyczy).  

3) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do SWZ.  

4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć: 

1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1), 

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów 

3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający żąda od 

Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie 

do reprezentowania wykonawcy; 

4) pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; 

5) pkt 1)-3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach. 

mailto:zamowienia@swarzedz.pl
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5. Oferta  oraz  pozostałe  oświadczenia  i  dokumenty,  dla  których  Zamawiający  określił 

wzory  w  formie  formularzy  zamieszczonych  w  załącznikach  do  SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

6. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do  reprezentacji 

Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla 

danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy,  do  oferty  należy  dołączyć  dokument 

pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym  lub  elektronicznej  kopii,  poświadczonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym przez notariusza. 

7. Ofertę,  w  tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, 

pod  rygorem  nieważności,  w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym). 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 

ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz  

z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie  

z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy. 

9. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Następnie taki folder powinien zostać skompresowany do formatu .zip 

(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem 

Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające 

się na ofertę. 

10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie 

jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 

Prawo o notariacie, które to poświadczenia notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprze opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

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

polski. 

12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
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dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

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

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

XIV.WADIUM 

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 16.000,00 PLN. 

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.  

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 

ustawy Pzp. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

w banku BNP Paribas Bank Polska S.A, numer rachunku 29 1600 1084 1843 0348 6000 

0007. W tytule przelewu należy podać numer i nazwę postępowania. 

5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed 

upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy 

zamawiającego). 

6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty  

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące 

elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym  

w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz. 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

3)  kwotę gwarancji/poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 

ustawy Pzp. 

7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 

wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

 

XV.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług. 

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 

(złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

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

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

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3)  wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

będzie miała zastosowanie. 
 

XVI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 04.03.2023 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  Zamawiający  przed  upływem terminu 

związania ofertą,  zwróci  się  jednokrotnie  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

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

Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. W   przypadku  gdy  Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium,  przedłużenie terminu 

związania ofertą,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  następuje  wraz  z  przedłużeniem  okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

 

XVII.SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi  

w rozdziale XIII SWZ.  

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2022 r. do godziny 10:00 dokonując 

przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

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

miniportalu. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje data oraz dokładny czas przekazania na ePUAP. 

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 
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6. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia  05.12.2022 r. o godzinie 11:00. 

8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

11. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

12. Zamawiający poinformuje o ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  
 

XVIII.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1) Cena  – waga kryterium 55%; 

2) Europejski standard emisji spalin pojazdów wykonawcy - waga kryterium 45%. 

2. Zasady oceny ofert: 

1) Kryterium 1 - Cena  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 55 punktów, a każdej następnej 

zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza (wartość 

punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), według wzoru: 

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 55 pkt. 

 

2) Kryterium 2 – Aspekty środowiskowe europejski standard emisji spalin 

pojazdów wykonawcy 40% 

W Kryterium „Aspekty środowiskowe” Zamawiający będzie oceniał zastosowanie 

najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko - 

wykorzystanie pojazdów spełniających Europejski standard emisji spalin. Kryterium to 

będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanych w formularzu ofertowym norm 

emisji spalin (EURO) poszczególnych pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest 

zadeklarować w formularzu ofertowym normę emisji spalin (EURO) dla 9 pojazdów 
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przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych posiadających aktualne 

badania techniczne, w tym minimum dwa do przewozu wózków inwalidzkich.  

W przedmiotowym kryterium Wykonawca może uzyskać od 0 do 40 pkt.  

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę norm emisji spalin 

(EURO), według następujących zasad: 

samochód Emisja spalin Euro 4 Emisja spalin EURO 
5  

Emisja spalin EURO 
6 lub elektryczny 

1 0 pkt 2 pkt 5 pkt 

2 0 pkt 2 pkt 5 pkt 

3 0 pkt 2 pkt 5 pkt 

4 0 pkt 2 pkt 5 pkt 

5 0 pkt 2 pkt 5 pkt 

6 0 pkt 2 pkt 5 pkt 

7 0 pkt 2 pkt 5 pkt 

8 (przystosowany do 
przewozu wózków 

inwalidzkich) 

0 pkt 2 pkt 5 pkt 

9 (przystosowany do 
przewozu wózków 

inwalidzkich) 

0 pkt 2 pkt 5 pkt 

 

• za zadeklarowanie normy emisji spalin EURO 4 lub niższej – 0 pkt; 

• za zadeklarowanie normy emisji spalin EURO 5 – 2 pkt; 

• za zadeklarowanie normy emisji spalin EURO 6 lub elektryczny – 5 pkt; 

W celu potwierdzenia spełnienia kryterium „Aspekty Środowiskowe”, normy emisji 

spalin, jakie spełniają poszczególne samochody, będą sprawdzane na podstawie 

jednego z poniższych dokumentów, z których wynikać będzie norma emisji spalin 

EURO, tj: kserokopii dowodu rejestracyjnego, certyfikatu EURO, karty pojazdu, 

oświadczenia producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta lub 

świadectwa homologacji. 

3. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę normy emisji spalin pojazdu Zamawiający 

uzna, iż pojazd ten ma normę emisji spalin EURO 4 – Wykonawca otrzyma 0 

pkt.Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z 

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

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 
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XIX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane 

będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy 

Pzp. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem 

na rachunek bankowy zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. numer 

rachunku 02 1600 1084 1843 0348 6000 0008 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone 

w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana 

przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę 

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

11. Wypłata, o której mowa w pkt 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

12. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
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1) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 

poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

3) kwota gwarancji lub poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej, 

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 

do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do 

pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny 

z umową, 

6) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 

do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa 

w ust. 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na  30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli 

wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 

5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego 

okresu. 

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią  

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że 

zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum). 
 

XX.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
 

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

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 

do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

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

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

4. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistniałe okoliczności powodujące zmianę 

umowy. 

5. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do 

zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek 

zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu 

której zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści 

umowy. 

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

pisemnej. 
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XXI.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 

o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy: 

1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 

2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

3) dostarczy kopię polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (z załączeniem dowodu opłacenia 

składki/składek), 

4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

w której zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym 

oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 

została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   

3. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 

potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium 

wraz z odsetkami. 
 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 
 

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

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

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. 

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

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

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 



Nr postępowania: WRPZP.271- 32/2022 
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2023 r.” 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

Strona 20 z 22 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  lub  zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

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

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

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

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 

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

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

Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 

XXIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Swarzędzu jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Dane do korespondencji: Urząd 

Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub 

adresem e-mail: umig@swarzedz.pl. 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: 

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub 

adresem e-mail: iod@umig.swarzedz.pl. 

3) Podstawą prawną działalności Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu jest ustawa  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.). 

mailto:umig@swarzedz.pl
mailto:iod@umig.swarzedz.pl
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4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej 

„RODO”, a w szczególności: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów; 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze; 

d) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego interesie publicznym; 

5) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 

lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 

ze zm.). 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,  

w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: 

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 RODO; 

8) Nie posiada Pani/Pan prawa do: 

a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

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

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

10) Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą 

przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad 

określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

12) Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  

z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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XXIV.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 - JEDZ 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób 

Załącznik nr 4 – Wykaz usług 

Załącznik nr 5 –  Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów. 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Grupa Kapitałowa 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy 

Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 10 – Wykaz urządzeń 

            

                                                                       Zatwierdzam: 

                                                                                                       

                                                                                                        Marian Szkudlarek 

                                                                                               


