
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży
biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341254699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 23

1.5.2.) Miejscowość: Lubicz Górny

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-162

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@lubicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zeasip.lubicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży
biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52b1c9f3-4b76-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277863/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 11:18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52b1c9f3-4b76-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.zeasip.lubicz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami będzie odbywała się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z. 2020 r. poz. 344).
2. Zamawiający korzysta z ogólnodostępnych i bezpłatnych aplikacji do ogłaszania postępowań,
szyfrowania i składania ofert oraz komunikacji elektronicznej w miniPortal, 
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia 
w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym 
z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga NET Framework
4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich
funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 
 specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML 
z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, 
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 Google Chrome od wersji 20,
 Mozilla Firefox od wersji 15.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO, przekazujemy
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Z
administratorem możesz się skontaktować:
� tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 
� przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie:
https://epuap.gov.pl;
� wysyłając e-mail: info@lubicz.pl;
� telefonicznie: 56 621 21 00.
Współadministratorem danych osobowych jest:
1) Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
2) Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. 
Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Gminy Lubicz
oraz zadań zleconych, wynikających z przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i
porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie współadministratorów w podejmowaniu
decyzji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych
rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień
dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZEASiP.363.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie dzieci i uczniów do szkół 
w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki na terenie Gminy Lubicz
w roku 2022 oraz na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa
uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych,
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uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu
toruńskiego i województwa kujawsko – pomorskiego oraz innych województw.
Dowóz do szkół będzie realizowany na trzech trasach:
1) do SP w Złotorii- dla około 258 uczniów, średnio dziennie 194 km,
1) do SP w Lubiczu Górnym i SP w Lubiczu Dolnym - dla około 231 uczniów, średnio dziennie
209 km,
2) do SP w Grębocinie z uwzględnieniem dowozu do SP w Młyńcu Pierwszym dla około 127
uczniów ogółem, średnio dziennie 170 km.
2) Przewidywany średni dzienny przebieg - około 573 km. 
3) Szacowana roczna ilość kilometrów dla przewozów okazjonalnych w szczególności na
konkursy, uroczystości i zawody sportowe - maksymalnie 15 000 km rocznie.
4) Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na 3 trasach wymienionych powyżej,
na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w dniach uczęszczania dzieci do szkół zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego, a także w zależności od potrzeb przewozy
okazjonalne - dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy - zlecone przez Zamawiającego,
które mogą się odbywać w godzinach przewozów uczniów do szkół, w godzinach
popołudniowych oraz w soboty i w niedziele.
5. Do realizacji ww. przewozów Wykonawca winien dysponować co najmniej 
5 pojazdami: 3 autobusami o minimalnej liczbie miejsc siedzących dla 60 uczniów lub więcej w
każdym, 1 autobusem dodatkowym o minimalnej liczbie 34 miejsca oraz innym pojazdem, np.
busem, o minimalnej liczbie 12 miejsc, odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu
technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych, zatrudnionych
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora 
w stosunku do kierowców i opiekunów.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków
bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi 
w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci 
i młodzieży szkolnej.
9. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej 
od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy minimum na 100 000,00 zł (sto tysięcy zł).
10. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu, przy czym może to być
własny środek transportu, środek wynajęty lub zakontraktowany 
w postaci umowy z Podwykonawcą.
11. W przypadku przewozów okazjonalnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni
środek transportu, przy czym może to być własny środek transportu, środek wynajęty lub
zakontraktowany w postaci umowy z Podwykonawcą.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie liczby przewożonych
uczniów, ilości kilometrów, kolejności tras, przystanków oraz godzin odwożenia i dowożenia z
uwagi na zmiany planów zajęć uczniów oraz ilości uczniów w poszczególnych miejscowościach.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
14. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących
czynności kierowcy oraz opieki związanej z usługami w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia. 
15. Zamawiający zastrzega, aby osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy oraz opiekuna były
osobami pełnoletnimi, niekaranymi za przestępstwa umyślne a także nie figurującymi w
Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). 
16. Podstawą obliczenia wartości zamówienia będzie cena jednostkowa biletu miesięcznego
pomnożona przez ilość miesięcy świadczenia usługi i liczby przewożonych uczniów 
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oraz cena za 1 km na przewozach okazjonalnych pomnożona przez ilość przejechanych km
(maksymalnie 15 000 km rocznie).
17. Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety
miesięczne wynosi 616, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia
w granicach 20%.
18. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi
bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy
ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 
19. Cena biletu miesięcznego w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie, 
z zastrzeżeniem zapisów istotnych postanowień umowy.
20. Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób. 
21. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
w krajowym transporcie drogowym na ww. trasach (liniach komunikacyjnych).
22. Przewozy będą się odbywały w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii zimowych 
i wakacji letnich.
23. Zamawiający będzie składał u Wykonawcy comiesięczne imienne zamówienia na bilety
miesięczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1 km przewozu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 10
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: 
Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje ważną licencją na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób lub obowiązującym zezwoleniem na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że jest: - UBEZPIECZONY 
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż: 100 000,00 zł. (słownie:
sto tysięcy złotych 00/100), 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) w zakresie zdolności zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 (jedną) usługę o wartości
co najmniej 100 000,00 zł brutto, polegającą na transporcie osób oraz, że usługa ta została
wykonana lub jest wykonywana należycie - zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do SWZ 
b) w zakresie zdolności technicznej, Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować minimum 5
sprawnymi pojazdami – autobusami/busami (w tym 3 autobusy o liczbie miejsc siedzących
niemniej niż 60 osób), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy składane na wezwanie obejmują: 
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji; z uwzględnieniem poniższych zapisów ust 5 i 6 SWZ. 
2) ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub obowiązujące zezwolenie
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 
3) wykaz usług, o których mowa w rozdz. 6 ust 1 pkt 4a SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
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oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ. 
4) wykaz pojazdów, o których mowa w rozdz. 6 ust 1 pkt 4b SWZ, którymi dysponuje Wykonawca,
przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją 
o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 pojazdami, które odpowiadają wymaganym warunkom
technicznym (w tym 3 autobusy o liczbie miejsc siedzących nie mniej niż 60 osób). 
5) dokumenty potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdz. 8 ust. 1 pkt 3, Wykonawca składa inne
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postepowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Umowa może zostać zmieniona w przypadku: 
a) zmiany przepisów prawa, jeżeli uniemożliwiają należytą realizację umowy;
b) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;
c) zmiany pojazdów określonych w § 1 pkt 3 niniejszej umowy;
d) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie
wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji
zamówienia:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: /ZEASiP_Lubicz/domyslna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-30
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8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA  

na zadanie pn.  

Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie 

sprzedaży biletów miesięcznych wraz zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 

2022 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598) – zwanej dalej Pzp 

 

 

Kod CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 

 

 

Listopad 2021 

 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  

Szkół i Przedszkoli w Lubiczu 

Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz 

  tel. 884-808-953, 531-506-028 

  e-mail: oswiata@lubicz.pl 

 

www.bip.zeasip.lubicz.pl 

mailto:oswiata@lubicz.pl
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1. Zamawiający 

 

1. Nazwa, adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  

Szkół i Przedszkoli w Lubiczu 

Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz 

woj. kujawsko – pomorskie, powiat toruński 

tel. 884-808-953, 531-506-028 

adres strony:  www. lubicz.pl  → Przetargi; www.bip.zeasip.lubicz.pl 

adres poczty elektronicznej: oswiata@lubicz.pl 

 
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

www. lubicz.pl  → Przetargi,  

www.bip.zeasip.lubicz.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. 

2. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 275 pkt 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

negocjacji ofert w celu ich ulepszenia, w zakresie, o którym mowa w art. 278 ustawy 

Pzp. 

3. Zgodnie z treścią art. 281 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje ograniczania 

liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji złożonych ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 

4. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny, 

określonych na podstawie art. 3 ustawy. 

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp – udzielenie 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia zamówienia.  

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie dzieci i uczniów do szkół  

w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki na terenie 

Gminy Lubicz w roku 2022 oraz na przewozach okazjonalnych wynikających 

w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach 

sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko 

– pomorskiego oraz innych województw. 

Dowóz do szkół będzie realizowany na trzech trasach: 

1) do SP w Złotorii- dla około 258 uczniów, średnio dziennie 194 km, 

1) do SP w Lubiczu Górnym i SP w Lubiczu Dolnym - dla około 231 uczniów, średnio 
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dziennie 209 km, 

2) do SP w Grębocinie z uwzględnieniem dowozu do SP w Młyńcu Pierwszym dla około 

127 uczniów ogółem, średnio dziennie 170 km. 

2) Przewidywany średni dzienny przebieg - około 573 km.  

3) Szacowana roczna ilość kilometrów dla przewozów okazjonalnych w szczególności na 

konkursy, uroczystości i zawody sportowe - maksymalnie 15 000 km rocznie. 

4) Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na 3 trasach wymienionych 

powyżej, na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w dniach uczęszczania dzieci do szkół 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego, a także w zależności od 

potrzeb przewozy okazjonalne - dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy - 

zlecone przez Zamawiającego, które mogą się odbywać w godzinach przewozów 

uczniów do szkół, w godzinach popołudniowych oraz w soboty i w niedziele. 

 

Trasa nr 1: 

początek: około godz. 6:40 Złotoria, Nowa Wieś, Nowa Wieś zabudowanie, Smolnik, 

Obory, Kopanino, Złotoria sklep, szkoła; 

około godz. 7:30 szkoła, Silno zatoczka, Grabowiec, szkoła; 

około godz. 7:45 szkoła, Silno zatoczka, Grabowiec kościół, Grabowiec, szkoła; 

Przerwa w ciągu dnia około 4 godzin dziennie, odwozy na tych samych trasach od 12:30 

, ostatni odjazd ze szkoły około godz. 15:30, powrót do Złotorii około godz. 16:00. 
 

Trasa nr 2: 

początek około godz. 6:30: Jedwabno, Lubicz Dolny przy Krzyżu, Lubicz Dolny 

szkoła, Lubicz Górny szkoła; 

około godz. 7:05 Mierzynek, Józefowo, Szembekowo, Józefowo, Młyniec Drugi przy 

figurce, Młyniec Drugi przy sklepie, Młyniec Pierwszy - szkoła, Krobia Dolina Drwęcy, 

Lubicz Górny szkoła; 

około godz. 7:30 szkoła Lubicz Górny, Mierzynek Strusie, Mierzynek, Krobia Novar, 

Krobia Osiedlowa, Krobia przy sklepie, Lubicz Górny szkoła; 

8:05 -Mierzynek, Józefowo, Szembekowo, Józefowo, Młyniec Drugi przy figurce, 

Młyniec Drugi przy sklepie, Krobia Dolina Drwęcy, Lubicz Górny szkoła;  

8:30 – kurs taki sam jak o 7:30; 

około godz. 9:05 Lubicz Górny szkoła, Mierzynek OSP, Mierzynek Strusie, 

Mierzynek, Józefowo, Szembekowo, Młyniec Drugi przy figurce, Młyniec Drugi, 

Młyniec Drugi przy sklepie, Krobia Dolina Drwęcy, Krobia Bartorex, Krobia Novar, 

Krobia Osiedlowa, Krobia przy sklepie, Lubicz Górny szkoła; ten sam kurs od godz. 

9:05 do 9:40; 

około godz. 10:00 Lubicz Górny szkoła, Jedwabno, Lubicz Dolny przy Krzyżu, Lubicz 

Dolny szkoła, Lubicz Górny szkoła. 

Przerwa w ciągu dnia około 1,5 godziny dziennie, odwozy na tych samych trasach od 

12:10,ostatni odjazd ze szkoły 16:10 do Jedwabna. 

 
Trasa nr 3: 

początek około 6:30 Rogówko, Gronowo, Brzeźno, Brzezinko, Młyniec Pierwszy, 

Młyniec Drugi, Rogówko, Rogowo, Grębocin szkoła; 

około 7:15 Rogowo, Rogówko, Grębocin szkoła; 

około 9:30 Brzezinko, Brzeźno, Gronówko, Gronowo; 
 

Dowozy jak wyżej do szkoły do około 10:30 - przerwa w ciągu dnia około 2 

godziny, odwozy na tych samych trasach od 12:15, ostatni odjazd ze szkoły 16:15 
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przez Rogowo, Rogówko, Młyniec, Gronowo do około godz.17:00 

 

Uwaga - kolejność tras i godziny podano na przykładzie dowozu w roku szkolnym 

2019/2020, 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 (od września do listopada).  

W roku 2022 możliwe są zmiany wynikające z planu zajęć oraz zmiany ilości 

uczniów w poszczególnych miejscowościach. 

 

5. Do realizacji ww. przewozów Wykonawca winien dysponować co najmniej  

5 pojazdami: 3 autobusami o minimalnej liczbie miejsc siedzących dla 60 uczniów 

lub więcej w każdym, 1 autobusem dodatkowym o minimalnej liczbie 34 miejsca 

oraz innym pojazdem, np. busem, o minimalnej liczbie 12 miejsc, odpowiednio 

przygotowanymi pod względem stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych, 

zatrudnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora  

w stosunku do kierowców i opiekunów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych 

warunków bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi  

w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci  

i młodzieży szkolnej. 

9. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej  

od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy minimum na 100 000,00 zł (sto 

tysięcy zł). 

10. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu, przy czym 

może to być własny środek transportu, środek wynajęty lub zakontraktowany  

w postaci umowy z Podwykonawcą. 

11. W przypadku przewozów okazjonalnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

odpowiedni środek transportu, przy czym może to być własny środek transportu, 

środek wynajęty lub zakontraktowany w postaci umowy z Podwykonawcą. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie liczby 

przewożonych uczniów, ilości kilometrów, kolejności tras, przystanków oraz godzin 

odwożenia i dowożenia z uwagi na zmiany planów zajęć uczniów oraz ilości 

uczniów w poszczególnych miejscowościach. 

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

14. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę,  przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób 

wykonujących czynności kierowcy oraz opieki związanej z usługami w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

15. Zamawiający zastrzega, aby osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy oraz 

opiekuna były osobami pełnoletnimi, niekaranymi za przestępstwa umyślne a także 

nie figurującymi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).  

16. Podstawą obliczenia wartości zamówienia będzie cena jednostkowa biletu miesięcznego 

pomnożona przez ilość miesięcy świadczenia usługi i liczby przewożonych uczniów  

oraz cena za 1 km na przewozach okazjonalnych pomnożona przez ilość przejechanych 

km (maksymalnie 15 000 km rocznie). 

17. Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego 
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bilety miesięczne wynosi 616, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

wielkości zamówienia w granicach 20%. 

18. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi 

bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać 

ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne.  

19. Cena biletu miesięcznego w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie,  

z zastrzeżeniem zapisów istotnych postanowień umowy. 

20. Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób.  

21. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów  

w krajowym transporcie drogowym na ww. trasach (liniach komunikacyjnych). 

22. Przewozy będą się odbywały w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii zimowych  

i wakacji letnich. 

23. Zamawiający będzie składał u Wykonawcy comiesięczne imienne zamówienia na bilety 

miesięczne.   

 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składania 

ofert częściowych 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Termin wykonania zamówienia 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w dniu 3 stycznia 2022 r.  

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w dniu 30 grudnia 2022 r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:  

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o   ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje ważną licencją na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego osób lub obowiązującym zezwoleniem na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005), 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że jest: - UBEZPIECZONY  

OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności 
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związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż: 100 

000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) w zakresie zdolności zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

− w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 

(jedną) usługę o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, polegającą na transporcie 

osób oraz, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie - zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do SWZ  

b) w zakresie zdolności technicznej, Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować 

minimum 5 sprawnymi pojazdami – autobusami/busami (w tym 3 autobusy o liczbie 

miejsc siedzących niemniej niż 60 osób), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacja oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z tym podmiotem stosunków prawnych. 

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- zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.  

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów 

wyłącznie, gdy podmioty te zrealizują usługi w ramach niniejszego zamówienia,  

do realizacji których zdolności te są wymagane.  

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

przesłanki wykluczenia z postępowania określone dla Wykonawcy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego potencjał, nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: − zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami, − zobowiązał się do osobistego wykonania 
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odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansowa lub ekonomiczną. 

7. Podstawy wykluczeń, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp 
 

 

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

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 Pzp.;  

  2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp., tj.:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury;  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje w okresach zgodnie z art. 111 Pzp.  

3. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 

Zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,  

w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
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4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.  

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie  

z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 

 2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy oraz oświadczenie z art. 125 ust 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby - (jeżeli dotyczy) zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 

udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu;  

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(jeżeli dotyczy) wg załącznika nr 5 do SWZ.  

4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik  

5) Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ww. ust 1 pkt 1 stanowią dowód 

potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe.  

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych.  

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy składane na wezwanie 

obejmują:  
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1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

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

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

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; z uwzględnieniem poniższych zapisów ust 5 i 6 

SWZ.  

2) ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub obowiązujące 

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;  

3) wykaz usług, o których mowa w rozdz. 6 ust 1 pkt 4a SWZ, wykonanych, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 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 usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,  

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

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do 

SWZ.  

4) wykaz pojazdów, o których mowa w rozdz. 6 ust 1 pkt 4b SWZ, którymi dysponuje 

Wykonawca, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 

do SWZ. Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 pojazdami, które odpowiadają 

wymaganym warunkom technicznym (w tym 3 autobusy o liczbie miejsc siedzących nie 

mniej niż 60 osób).  

5) dokumenty potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdz. 8 ust. 1 pkt 

3, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób 

potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postepowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdz. 8 ust. 4 pkt 1, 

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 
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innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury.  

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

się dokumentów, o których mowa powyżej 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 siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

7. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty  

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

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

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 

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

do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  

10. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania Wykonawca może złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru.  

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ww. ust 

10. jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

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

w Załączniku nr 1 pn. Wzór formularza ofertowego (jeżeli dotyczy podmiotu 

udostępniającego zasoby).  

1)  Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy.  
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2)  Zasady o których mowa w pkt 10 i 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej  

w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

3) Zasady o których mowa w pkt 10 i 11 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.  

Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 - 11, pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda  

od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  

12. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zmawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz 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).  

13. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1  

i 2, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz wskazania nazw tychże 

Podwykonawców.  

15. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych  

w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że:  

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy podlegają 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub  

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

16. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa ww. podmiotowe środki 

dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich 

złożenia.  
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17. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.  

18. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych  

w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

 

9. Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy oraz 

możliwość jej zmiany 
 

 

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

publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

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 2 do SWZ.  

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

formy pisemnej 

 

10.  Informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz informacje  

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 

wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.  
 

1.Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami będzie odbywała się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z. 2020 r. poz. 344). 

2. Zamawiający korzysta z ogólnodostępnych i bezpłatnych aplikacji do ogłaszania 

postępowań, szyfrowania i składania ofert oraz komunikacji elektronicznej w miniPortal,  

pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą 

oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji 

użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg 

zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia  

w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal 

wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal 

konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym  

z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga NET 

Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, 

dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. 

Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu 

odbioru danych:  

− specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,  

− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML  

z kodowaniem UTF-8, 

− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,  

− integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, 

ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, 

czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym 

dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie 

doręczenia.  

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:  

− Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,  

− Google Chrome od wersji 20, 

− Mozilla Firefox od wersji 15. 

 

4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy  

do złożenia lub wycofania oferty oraz komunikacji wynosi 150 MB. 

 

5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich wpływu na elektroniczną skrzynkę 

odbiorczą Zamawiającego.  

6. Składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, stanowiących 

uzupełnienie oferty między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu aplikacji 

do szyfrowania ofert określonej w ust. 2 na adres Zamawiającego – oswiata@lubicz.pl oraz 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SWZ.  

7. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z wyłączeniem dokumentów,  

o których mowa w ust. 6) dotycząca: zgłaszania pytań i udzielanie odpowiedzi oraz 

przekazywanie informacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z. 2020 r. poz. 344) na adres 

Zamawiającego: oswiata@lubicz.pl  
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8. Wykonawca zobowiązany jest podać w FORMULARZU OFERTOWYM adres e-mail,  

na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję drogą elektroniczną,  

w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 7. W przypadku zaniechania tego 

obowiązku Zamawiający wymaga od Wykonawcy niezwłocznie po złożeniu oferty 

wskazania adresu e-mail, na który taka korespondencja będzie kierowana. W przypadku 

awarii, zmiany, itp. wskazanego adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany będzie 

niezwłocznie podać Zamawiającemu nowy adres poczty elektronicznej, na który będzie 

mogła być kierowana korespondencja elektroniczna.  

9. Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający zaleca, aby pytania, wnioski Wykonawcy były przekazywane drogą 

elektroniczną przy użyciu pliku Word, w terminie zgodnym z treścią art. 284 ustawy Pzp  

w wersji edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.  

11. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (https://bip.zeasip.lubicz.pl/) oraz www. lubicz.pl  → 

Przetargi.  

12. Zgodnie z art. 286 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ:  

1)  w przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub 

wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści 

SWZ  

i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 

na ich przygotowanie;  

2) Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert 

przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  

na której została udostępniona SWZ; 

3) dokonaną zmianę treści  SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

 

11. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego  

z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 

określonej w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69. 
 

1. Zamawiający nie przewiduje innych form komunikowania z Wykonawcami poza 

wymienionymi w rozdziale 10.  

 

 

 

12. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami   
 

https://bip.zeasip.lubicz.pl/
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1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami 

są: w zakresie przedmiotu zamówienia: Małgorzata Łęc-Sienkiewicz e-mail: 

m.sienkiewicz@lubicz.pl 

 

 

13. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium (art. 

281 ust.2, pkt 10 Pzp). 

 

14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 
 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający zastosuje  

następujące kryteria oceny ofert:  

1 - Cena całkowita oferty (C) – WAGA 60 %    
2 - Cena za 1 km na przewozach okazjonalnych wynikających 

w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach 

gminnych oraz  

w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu toruńskiego  

i województwa kujawsko – pomorskiego oraz innych województw  

(D)– WAGA 30 % 

 

3 –  Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (Z) – WAGA 10 % 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  

1 – Kryterium „Cena całkowita oferty”  

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę 

w ofercie ceny wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny 

zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:  

 

 

C = Cmin / Cbad x 100pkt x 60 % 

 

Gdzie:  

C = liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena całkowita oferty  

Cmin = najniższa cena całkowita spośród badanych ofert,  

Cbad = cena całkowita oferty badanej  

2 – Kryterium „Cena za 1 km brutto na przewozach okazjonalnych 

wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach gminnych 

oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu toruńskiego  

i województwa kujawsko – pomorskiego oraz innych województw”  

mailto:m.sienkiewicz@lubicz.pl
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Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę 

w ofercie ceny za 1 km na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności 

z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz 

tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie 

gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko – pomorskiego oraz 

innych województw. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 

zgodnie ze wzorem:  

 

 

D = Dmin / Dbad x 100pkt x 30 % 

Gdzie:  

D = liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena za 1 km na 

przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów  

i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, 

uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, 

powiatu toruńskiego i województwa kujawsko – pomorskiego oraz innych województw 

Dmin = najniższa cena całkowita spośród badanych ofert,  

Dbad = cena całkowita oferty badanej  

 

3 – Kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii” - (Z) 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia wskazanego  

w formularzu oferty dotyczącego wskazanego przez Wykonawcę czasu podstawienia 

pojazdu zastępczego w razie awarii (od zaistnienia awarii pojazdu świadczącego 

przewóz - w minutach), wg poniższego zestawienia:  

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w 

razie awarii powyżej 60 minut 

0 pkt 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w 

razie awarii od 31 minut do 60 minut 

włącznie 

5 pkt 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w 

razie awarii do 30 minut  

10 pkt  

 

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt.  

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia 

wszystkie wymagania  

niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą ilość punktów po 

zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, 

zgodnie  

z poniższym wzorem:  

 

P = C + D + Z 

 

Gdzie:  

P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,  

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena całkowita 

oferty” 

D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena za 1 km  

na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa 



ZEASiP.363.1.2021 

 
Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży 

biletów miesięcznych wraz zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2022.  

 

17 
 

uczniów  

i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, 

uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, 

powiatu toruńskiego i województwa kujawsko – pomorskiego oraz innych 

województw 

Z - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Czas podstawienia 

pojazdu zastępczego w razie awarii” 

 

4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie  

z art. 248 Ppz, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały oferty  

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty  

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
 

 

15. Termin związania ofertą 
 

1.  Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.  

do dnia 01.12.2021 r.  Zgodnie z art. 307 Pzp pierwszym dniem terminu związania 

ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert 

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

terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu  

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.   

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. 

 

16. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Ofertę oraz dołączane dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej, lub w postaci  elektronicznej (art. 63 ust. 2 Pzp), zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszej SWZ na adres określony w rozdziale 17 SWZ. Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oferty, katalogów w postaci papierowej. 

2.  Wypełnienie formularza ofertowego.  

Ofertę Wykonawca szyfruje i składa za pomocą aplikacji do szyfrowania w systemie 

miniPortal dostępnej na stronie dla ogłoszonego przez Zamawiającego postępowania. 

Wykaz postępowań dostępny jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Oferta musi być sporządzona przez Wykonawcę według postanowień niniejszej 

SWZ.  

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisania przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie winno być dołączone do oferty, o ile 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
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nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Do przygotowania 

oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 

podpisu zaufanego.  

6. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik  

nr 1 do SWZ, należy załączyć:  

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 

nr 3 do SWZ, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

2) zobowiązanie lub inne dokumenty w formie pisemnej, potwierdzające oddanie 

zasobów podmiotów trzecich do dyspozycji Wykonawcy, sformułowane w sposób 

pozwalający Zamawiającemu określić realność udostępnienia zasobów, w szczególności np. 

określające rodzaj i zakres zasobów udostępnianych, sposób ich udostępnienia, czasookres 

itp. –  

gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazywaniu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 7 do SWZ - jeżeli dotyczy  

3) oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie – 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ  - jeżeli dotyczy 

4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik  

5) Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:  

Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia.  

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. 16 ust. 6, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
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podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym). 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 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 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.  

8. 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.  

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdz. 16 

ust. 8, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

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

10. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w rozdz. 16 ust 8, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy.  

11. Ust. 10 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

12. Ust. 8-10 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub Podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

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

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „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 Pzp.  
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14. 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 winno być załączone do oferty.  

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy- wg załącznika nr 5 do SWZ.  

16. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

17. Sposób i termin składania ofert 
 

 

1. Ofertę zaszyfrowaną, wg zasad określonych w rozdziale 16 ust. 2 SWZ należy 

złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za 

pomocą Platformy ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego pod 

adresem: /ZEASiP_Lubicz/domyslna w terminie do dnia 1 grudnia 2021 r do godziny 

10:00.  

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zapisami ustawy Pzp.  

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu.  

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

 

18. Sposób i termin otwarcia ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 222 ustawy Pzp w dniu 

01.12.2021 r.  o godz. 12:00, za pomocą aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania 

ofert, udostępnionej przez platformę miniPortal.   

2. Zgodnie z art. 222 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp. informacja z otwarcia ofert wstępnych, 

podlegających negocjacjom, opublikowana zostanie w BIP Zamawiającego 

www.bip.zeasip.lubicz pl oraz www. lubicz.pl  → Przetargi; w dniu ich otwarcia. 

3. Zgodnie z art. 222 ust. 6 ustawy Pzp. informacja z otwarcia ofert ostatecznych,  

opublikowana zostanie w BIP  Zamawiającego  - www.bip.zeasip.lubicz pl oraz www. 

lubicz.pl  → Przetargi; w dniu ich otwarcia. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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19. Sposób obliczania ceny oferty 
 

1. Wykonawca winien podać cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

2. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia liczb – zgodnie z zasadami matematyki).  

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku.  

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) stawkę podatku od towarów  

i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego 

na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny  

i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp, jeżeli nie ziszczą się 

ustawowe przesłanki omyłki z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. 

7. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 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.  

8. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), 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. 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.  

9. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego 

zakresu zamówienia określonego w rozdziale 3 (Opis przedmiotu zamówienia) oraz na 

Załączniku Nr 1 do SWZ.  

10. Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
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20. Informacje o  formalnościach, jakie  powinny  zostać  dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 
 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienie publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie złożono 

tylko jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2  

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie 

publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa  

w niniejszym rozdziale SWZ będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame  

z uchylaniem się od zawarcia umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się̨  

od zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego Zamawiający może dokonać́ 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić́ postępowanie. 

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów 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, oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

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

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 

postanowienie umowy;  
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców  

lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej.  

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej  

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w 

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

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu 

Okręgowego  

w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” PZP. 

 

22. Załączniki: 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wzór Formularza Ofertowego, 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wzór Umowy, 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu, 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykaz usług, 

ZAŁACZNIK NR 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia,  

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz środków transportu,  

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Oświadczenie w zakresie udostępniania zasobów przez inne 

podmioty oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z art. 125 ust 1 

ustawy Pzp składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy 

23. Klauzula RODO 

 

Klauzula informacyjna  

– postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

Zgodnie z rozporządzeniem 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 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, 

przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Z administratorem 

możesz się skontaktować: 

✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;  

✓ przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl; 

✓ wysyłając e-mail: info@lubicz.pl; 

✓ telefonicznie: 56 621 21 00. 

Współadministratorem danych osobowych jest: 

1) Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 

2) Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Gminy Lubicz oraz zadań 

zleconych, wynikających z przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. Celem 

współadministrowania jest uczestniczenie współadministratorów w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych 

zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać się 

w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd 

Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz lub wysyłając e-mail na adres: iod@lubicz.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich 

danych osobowych przez administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem. 

3. Pani / Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zw. 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz działania zmierzające do zawarcia umowy na 

żądanie osobowy, której dane dotyczą, i późniejszej jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawo zamówień publicznych, a odmowa ich 

podania będzie skutkowała odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.  

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być również zaufane podmioty współpracujące z administratorem lub z współadministratorami, w 

tym Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, któremu gmina Lubicz zleciła wykonanie 

zadania, oraz dostawcy usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, np. firmy świadczące usługi 

serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT. 

7. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych 

krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-

prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są 

przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po 

upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego 

archiwum państwowego, brakowaniu.. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

✓ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

✓ prawo żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

✓ prawo żądania sprostowania danych lub uzupełnienia niekompletnych danych, przy czym skorzystanie z prawa 

do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym 

z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników; 

✓ w przypadkach określonych w RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy 

czym 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, 

a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

✓ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, 

której dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony 

Danych (dane kontaktowe powyżej). 

mailto:iod@lubicz.pl
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9. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji 

międzynarodowych. 

10. Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, 

w tym dane nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

Przed opublikowaniem SWZ wraz z załącznikami na stronie - sprawdzono, czy można 

zapoznać się z jego treścią za pomocą czytnika ekranu. Wykorzystany został do tego 

bezpłatny czytnik ekranu dla Windows pod nazwą NVDA.  

 

 

 

 Dyrektor ZEASiP w Lubiczu 

 (-) 

Małgorzata Łęc-Sienkiewicz 



Szczegóły postępowania 

Edytuj postępowanie 

Tytuł/nazwa postępowania 

Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w 

formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz zapewnieniem opieki podczas 

przewozów w roku 2022 

Identyfikator postępowania 

c2b523ec-68a2-4d61-abb2-fb5873a5e662 

Tryb 

Tryb podstawowy, wariant 2 

Status 

Opublikowane 

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 

2021/BZP 00277863/01 

Adres strony WWW postępowania 

http://www.bip.zeasip.lubicz.pl 

Data publikacji w miniPortal 

22.11.2021 11:53 

Nazwa zamawiającego 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu 

Adres zamawiającego 

Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108/109 

Miasto zamawiającego 

Lubicz 

Województwo zamawiającego 

kujawsko-pomorskie 

Telefon zamawiającego 

+48 884 808 953 

Załączniki 

BZP - ogłoszenie.pdf [130.2 kB] 

SWZ.pdf [470.1 kB] 

OFERTA załącznik nr 1 do SWZ.docx [56.2 kB] 
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Terminy i ustawienia postępowania 

1. Etap składania ofert 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/c2b523ec-68a2-4d61-abb2-fb5873a5e662
http://www.bip.zeasip.lubicz.pl/
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https://miniportal.uzp.gov.pl/api/Files/Download/c2b523ec-68a2-4d61-abb2-fb5873a5e662/115faac8-72ab-4b3a-8aac-484221ef499e
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https://miniportal.uzp.gov.pl/api/Files/Download/c2b523ec-68a2-4d61-abb2-fb5873a5e662/89d36e08-3214-450e-90c4-0e3641842210
https://miniportal.uzp.gov.pl/api/Files/Download/c2b523ec-68a2-4d61-abb2-fb5873a5e662/a668e15c-7fae-4da2-8af4-bbcd1ad229b4
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 

 

O F E R T A 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku 

oferty składanej wspólnie ze wskazaniem 

Pełnomocnika Wykonawców): 

 

 

 

NIP:  

REGON:  

Adres e-mail Wykonawcy:   

 

 

Imię i nazwisko osoby/osób podpisujących 

ofertę: 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z 

Zamawiającym: 

 

 

Numer telefonu:  

 

Numer faksu:   

 

e-mail:  

 

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy*:  

(wpisać mikro, małe średnie przedsiębiorstwo – 

w przypadku konsorcjum należy wskazać 

kategorię dla każdego konsorcjanta) 

 

*zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 
124 z 20.05.2003, str. 36):  

Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln 

EUR 
Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln 

EUR 

Średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy wpisać „duże”.  

 

Przystępując do prowadzonego przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dowóz dzieci 

i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży biletów miesięcznych 

wraz zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2022 - postępowanie nr ZEASiP.363.1.2021 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SWZ, za cenę: 

 

Przedmiot J.m. 

Ilość biletów 

przewidzianych 

do sprzedaży 

Cena 

jednostkowa 

jednego 

biletu 

miesięcznego 

netto  

(w złotych) 

Cena 

jednostkowa 

jednego 

biletu 

miesięcznego 

brutto  

(w złotych) 

Wartość usługi 

wraz                  

z podatkiem 

VAT  

(w złotych) 
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Słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

CENA ZA 1 km brutto 

na przewozach okazjonalnych wynikających 

w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w 

konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz 

tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w 

zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, 

powiatu toruńskiego i województwa kujawsko – 

pomorskiego oraz innych województw 

 

Cena za 1 km 

brutto ……………………………...................zł 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU 

ZASTĘPCZEGO W RAZIE AWARII  

(od zaistnienia awarii pojazdu 

świadczącego przewóz) 

 

wynoszący ……………………………………….………..…minut 

(proszę wskazać czas spośród wymienionych: do 30 minut, od 31 

minut do 60 minut włącznie, powyżej 60 minut)  

 

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom obejmuje 

(jeżelidotyczy): …………………………………………………………………………………………………

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

(Z podaniem wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom. Brak wpisu powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez 

udziału podwykonawców). 

 

Podwykonawcą będzie:  

 

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

(Wpisać nazwę i dane adresowe) 

 
Oświadczamy, że:  

1. Zapoznaliśmy się ze SWZ (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do 

przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SWZ.  

2. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

3. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu  

i terminie określonym przez Zamawiającego.  

4. Oferta wraz z załącznikami zawiera ………………. ponumerowanych stron.  

Dowóz dzieci i uczniów 

do szkół podstawowych 

na terenie Gminy Lubicz 

w formie sprzedaży 

biletów miesięcznych 

wraz zapewnieniem 

opieki podczas 

przewozów w roku 2022 

Szt. 

616 biletów x 

10 miesięcy 

= 6160 biletów– 
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5. Informacje zawarte na stronach od nr …………. do nr ……………. stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

Uwaga: Pozostawienie bez uzupełnienia oznacza, iż wszystkie strony oferty są jawne. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn 

faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia.  

 

6. Oświadczam, iż jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako 

tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie 

spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia (nie później niż w chwili składania informacji 

Zamawiającemu), może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 

zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa osobom trzecim.  

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

 

INFORMUJEMY, ŻE: 

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub 

usług* 

................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. ............ 

(nazwa, rodzaj towaru, usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego) 

 

o wartości bez podatku wynoszącej .............................. zł netto*. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Do niniejszej oferty załączamy:  

1. Oświadczenia 

2. ……. 

 

 

 

 

 

 

……………………………, dnia ……………………r.  

            (miejscowość)                              

           

   ……………………………………………. 

                 (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 

 
1) rozporządzenie 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).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa. (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  
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Załącznik nr 2 

UMOWA Nr … 

 

zawarta w Lubiczu Górnym w dniu … r. pomiędzy:  

 

Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu,  

87-162 Lubicz, ul. Piaskowa 23, pok.108/109, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, 

NIP: 879-25-93-527, reprezentowaną przez:  

Małgorzatę Łęc-Sienkiewicz – dyrektora ZEASiP w Lubiczu, 

przy kontrasygnacie Danuty Kopeć – głównego księgowego ZEASiP w Lubiczu 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a ………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą: ………………………………………………………………………………… 

wpisany do: ………………………….………………………………………………….. 

reprezentowanym przez:  

1. …………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………… zwanym 

dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego rozstrzygnięcia 

postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129  

ze zm.) dla zadania pn. „Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy 

Lubicz w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz zapewnieniem opieki podczas 

przewozów w roku 2022” i wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa niniejszej 

treści: 
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§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół poprzez 

sprzedaż biletów miesięcznych od dnia 03.01.2022 roku do dnia 30.12.2022 roku, 

wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu.  

2. Szczegółowy zakres usługi, będącego przedmiotem niniejszej umowy określa 

Specyfikacja Warunków Zamówienia.   

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje następującymi pojazdami: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..  

którymi będzie realizował usługę przewozu uczniów do szkół  

na terenie Gminy Lubicz. 

4. Wykonawca zapewni także przewozy okazjonalne wynikające w szczególności  

z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz 

tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie 

gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko – pomorskiego oraz 

innych województw. 

5. Liczba miejsc siedzących w pojeździe nie może być mniejsza niż ilość przewożonych 

uczniów wraz z opiekunem.  

6. Przewóz uczniów będzie realizowany wg rozkładu określonego w rozdziale 3 SWZ,  

z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest uprawniony do zmian rozkładu jazdy  

w sytuacjach uzasadnionych (np. zmiana planu zajęć dydaktycznych, rekolekcje, 

skrócenie zajęć dydaktycznych). W takich przypadkach nie jest wymagane zawarcie 

aneksu do umowy. 

7. Opiekę nad uczniami w trakcie wsiadania i wysiadania uczniów oraz w trakcie 

przewozu sprawują opiekunowie zatrudnieni przez Wykonawcę.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego monitorowania przebiegu wykonania 

umowy. 
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§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na następujących 

warunkach:  

1) Przewozy odbywać się będą ściśle według rozkładu jazdy określonego w SWZ,  

z wyłączeniem okresów ferii zimowych i wakacji letnich. Zamawiający zastrzega, że 

w miesiącach lipcu i sierpniu nie będzie nabywał biletów miesięcznych.  

2) Cena za jeden bilet miesięczny dla ucznia wynosi …………………….. brutto 

(słownie: …………………………………………. brutto). 

3) Cena za 1 km brutto na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z 

uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz 

tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie 

gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko  

– pomorskiego oraz innych województw wynosi ……………….. zł brutto (słownie: 

……………………………………….. brutto). 

4) Ceny określone w pkt 2 i 3 zawiera koszty wynagrodzenia i ubezpieczenia kierowców 

oraz opiekunek zapewniających opiekę w autobusie oraz wszystkie inne koszty 

niezbędne do realizacji umowy wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności. 

5) Rozliczenie nastąpi za faktycznie sprzedaną ilość biletów miesięcznych w danym 

miesiącu z uwzględnieniem ceny jednostkowej biletu miesięcznego wynoszącej 

…………………. zł brutto (słownie….. złotych 00/100 brutto) oraz za liczbę 

kilometrów zrealizowanych przewozów okazjonalnych w danym miesiącu, według 

stawki określonej w pkt 3.  

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w granicach 

20% względem szacunkowego zapotrzebowania wynikającego z przewidzianej ilości 

uprawnionych uczniów do dowozu określonej rozdziale 3 ust. 16 SWZ. 

 

§ 3 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny biletu miesięcznego według 

następujących warunków: 
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1) wartość zmiany nie może przekraczać progu 10% ceny zaproponowanej w ofercie 

Wykonawcy, 

2) zmiana ceny biletu miesięcznego może nastąpić, gdy wzrost ceny paliwa przekroczy 

próg 10 %, przy uwzględnieniu cen hurtowych firmy Orlen. Cena bazowa liczona 

będzie od ceny na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. 

3) każda zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem 

wielkości zmiany, 

4) pierwsza zmiana ceny biletu miesięcznego może nastąpić po upływie trzech miesięcy 

licząc od dnia podpisania umowy, częstotliwość zmian nie może być częstsza niż trzy 

miesiące. 

§ 4 

 

1. Rozliczenie za wykonaną usługę odbywać się będzie na podstawie wystawianych 

przez Wykonawcę faktur w okresach miesięcznych. 

2. Faktury będą wystawiane na Gminę Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, NIP: 

879-261-75-06 jako Nabywcę – Odbiorca – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz,   

w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym wykonana została usługa 

przewozu uczniów do szkół. 

3. Zamawiający dokona płatności za usługę w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wyda swojemu 

bankowi polecenie przelewu.   

4. W razie opóźnień w zapłacie faktur, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

ustawowych odsetek za zwłokę. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  

w wysokości 30 000,00 zł.  
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b) w przypadku niewykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci 

on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50-krotności wartości określonej w § 2 

ust. 2 za każdy dzień nie wykonania usługi licząc dla każdej kursu oddzielnie. 

c) za każde spóźnienie w stosunku do rozkładu jazdy powyżej 5 minut, a nie 

przekraczające 15 minut wynikłe z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości określonej w § 2 pkt 2 pomnożonej przez 5. Za spóźnienie 

powyżej 15 minut, a nie przekraczające 45 minut wynikłe z winy Wykonawcy, zapłaci 

on Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 2 pkt 2 pomnożonej 

przez 10. Za spóźnienie przekraczające 45 minut wynikłe z winy Wykonawcy, zapłaci 

on Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 2 pkt 2 pomnożonej 

przez 20. Wyżej wymienione kary naliczane będą w ramach każdego kursu 

określonego w rozkładzie jazdy.  

d) za przekroczenie czasu określonego w § 6 pkt 1 dot. podstawienia pojazdu 

zastępczego w razie awarii (od zaistnienia awarii pojazdu świadczącego przewóz) 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 2 pkt 

2 za każą minutę spóźnienia. 

e) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę kierowców autobusów oraz osób zapewniających opiekę 

nad uczniami w czasie przewozu realizujących zamówienie,  Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 8 ust. 3 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wartość kar umownych, za zasadach ogólnych.  

 

§ 6 

 

1. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji kursu, Wykonawca 

zobowiązany jest zgodnie z ofertą w ciągu ……  minut zapewnić zastępczy środek 

transportu przy czym może to być własny środek transportu, środek wynajęty lub 

zakontraktowany w postaci umowy z podwykonawcą o standardzie nie gorszym niż 

pojazd Wykonawcy. 
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2. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę transportu zastępczego, o którym 

mowa w ust. 1, Zamawiający zapewni transport uczniów na koszt Wykonawcy, 

potrącając należności z bieżącej faktury.  

3. W przypadku trzykrotnego niewykonania kursu, na którejkolwiek z tras, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy. 

4. W przypadku trzykrotnego spóźnienia w wymiarze powyżej 45 minut, w ciągu 

miesiąca, na którejkolwiek z kursów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.  

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. Umowa może zostać zmieniona w przypadku:  

a) zmiany przepisów prawa, jeżeli uniemożliwiają należytą realizację umowy; 

b) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; 

c) zmiany pojazdów określonych w § 1 pkt 3 niniejszej umowy; 

d) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 

wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej 

realizacji zamówienia: 

3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia z winy 

Wykonawcy.  

§ 8 

 

1. Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. Wymóg ten 

dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

usługi, czyli osób które kierują pojazdami przewożącymi uczniów do placówek 

oświatowych oraz zapewniają opiekę w czasie przewozu.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w trakcie realizacji zamówienia na 

każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę kierowców 

autobusów w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, zawierających informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać informacje, w tym dane 

osobowe w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostępności 

imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami 

takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, 

d) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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e) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych,  

przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych (słownie pięć tysięcy 

złotych) za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, żądanych przez zamawiającego dowodów, w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

(lub podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  

1. Postanowienia SWZ w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dowóz dzieci i uczniów do szkół 

podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży biletów miesięcznych 

wraz zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2022”, ogłoszonego w BZP 

pod nr …………………… (oznaczenie sprawy ………………………….), w wyniku 

którego zawarta została niniejsza umowa.  

2. Właściwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, że przepisy PZP stanowią inaczej.  

 

§ 10 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

§ 11 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy 

powszechne właściwe wg siedziby Zamawiającego.   

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Klauzula informacyjna  

– postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

Zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO, przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Z administratorem możesz się 

skontaktować: 

✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;  

✓ przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl; 

✓ wysyłając e-mail: info@lubicz.pl; 

✓ telefonicznie: 56 621 21 00. 
Współadministratorem danych osobowych jest: 

1) Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 

2) Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Gminy Lubicz oraz zadań zleconych, 

wynikających z przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie 

współadministratorów w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad 

współadministrowania możesz zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, 

ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz lub wysyłając e-mail na adres: iod@lubicz.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych 

przez administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Pani / Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także 
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zw. z ustawą z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz działania zmierzające do zawarcia umowy na żądanie osobowy, której dane 

dotyczą, i późniejszej jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawo zamówień publicznych, a odmowa ich podania będzie 

skutkowała odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.  

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych 

mogą być również zaufane podmioty współpracujące z administratorem lub z współadministratorami, w tym Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, któremu gmina Lubicz zleciła wykonanie zadania, oraz dostawcy usług w zakresie 

niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, np. firmy świadczące usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT. 

7. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla 
zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, 

niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia 

roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu 
zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

✓ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
✓ prawo żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa; 

✓ prawo żądania sprostowania danych lub uzupełnienia niekompletnych danych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania 
lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz 

nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 
✓ w przypadkach określonych w RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

✓ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, której dane 
przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane 

kontaktowe powyżej). 

9. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

10. Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym dane nie 

będą poddawane profilowaniu. 

 

mailto:iod@lubicz.pl
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 
Wykonawca:  

......................................................................  

 

......................................................................  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  

........................................................................  

 

........................................................................  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  

do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)  

 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 1. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci i uczniów do 

szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży  

biletów miesięcznych wraz zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2022” oświadczam, że 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP oraz spełniam warunki udziału  

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale 6 SWZ.  

 

................................................  

(podpis)  

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ........................ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie  

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................  

 

................................................  

(podpis)  
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3. Oświadczam, że bezpłatny dostęp do podmiotowych środków dowodowych takich jak 

....................................... (wymienić jaki) można uzyskać pod adresem: ........................................  

i jednocześnie wskazuje ze Zamawiający posiada podmiotowe środki dowodowe takie jak 

...................................................................................... (wymienić jakie) oraz potwierdzam ich 

prawidłowość i aktualność.  

 

................................................  

(podpis)  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

 

 

................................................  

(podpis)  

 

 

 

 

 
Uwaga: Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Wykonawca:  

......................................................................  

 

......................................................................  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  

........................................................................  

 

........................................................................  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  

do reprezentacji) 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH / WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CIĄGU OSTATNICH 3 LAT ZGODNYCH Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO*  

 

Lp. Wykonana/wykonywana usługa 

zgodnie z opisem w odniesieniu do 

wymogów SWZ 

Wartość  

(w zł)  

 

Daty  

realizacji 

Miejsce wykonywania 

prac, nazwa 

Zamawiającego 

     

     

     

 

 

................................................  

(podpis)  

 
Wpisać jedynie zadania, w przypadku których Wykonawca dysponuje dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług i załączyć odpowiednie 

dokumenty w kolejności wpisu w wykazie. 

Uwaga: Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Wykonawca:  

......................................................................  

 

......................................................................  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  

........................................................................  

 

........................................................................  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  

do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień  

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także „Pzp”]  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym pn. „Dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych na terenie Gminy 

Lubicz w roku 2022 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów”,  

oświadczam, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 

1   

2   

3   

   

 

................................................  

(podpis)  

 
Uwaga: Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Wykonawca:  

......................................................................  

 

......................................................................  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  

........................................................................  

 

........................................................................  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  

do reprezentacji) 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: „Dowóz dzieci i 

uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży biletów  

miesięcznych wraz zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2022”  

 

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w rozdziale 6 SWZ, że 

dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi pojazdami, które będą uczestniczyć  

w realizacji zamówienia: 

 

Lp. Model pojazdu, rok produkcji,  

nr rejestracyjny 

Liczba miejsc siedzących Podstawa 

dysponowania 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

................................................  

(podpis)  

 
Uwaga: Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

Wykonawca:  

......................................................................  

 

......................................................................  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  

........................................................................  

 

........................................................................  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  

do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE UDOPSTĘPNIANIA ZASOBÓW PRZEZ INNE 

PODMIOTY (WZÓR)  

 

 

Nazwa postępowania: „Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na  

terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz  

zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2022” 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż Wykonawca ………………………………………………… może 

polegać na ………………………………………………………………………………..  

 

W związku z powyższym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy ………………………….. 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu do realizacji zamówienia, w tym również na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia, stosownie do wymagań art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z poźn. zm.).  

Oświadczam, iż:  

a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów tj. ………………………………. 

b) Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania zasobów tych podmiotów tj.  

………………………………………………………………………………………………….. 

c) Zakres tych podmiotów przy wykonywaniu Zamówienia tj…………………………………… 

 

Oświadczam, że bezpłatny dostęp do podmiotowych środków dowodowych takich jak  

....................................................................................................................................................... 

(wymienić jaki) można uzyskać pod adresem:  

………………………………………………………………………………………………. 

i jednocześnie wskazuje ze Zamawiający posiada podmiotowe środki dowodowe takie jak  

..................................................................................................................................................... 

(wymienić jakie) oraz potwierdzam ich prawidłowość i aktualność.  
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Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z art. 125 ust 1 ustawy  

Pzp składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków 

zamówienia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby, tj.  

....................................................................................................................................................... 

2. Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ........................ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

................................................................................................................................................... 

 

 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:  

 

Oświadczam, że bezpłatny dostęp do podmiotowych środków dowodowych takich jak  

....................................................................................................................................................... 

(wymienić jaki) można uzyskać pod adresem: 

...............................................................................................................................  

i jednocześnie wskazuje ze Zamawiający posiada podmiotowe środki dowodowe takie jak  

..................................................................................................................................................... 

(wymienić jakie) oraz potwierdzam ich prawidłowość i aktualność.  

 

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

 

 

........................................................  

(podpis)  

 

 

 

 

 
Uwaga: Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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