
 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
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Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminarutki.pl 
Adres skrytki ePUAP: /7231015821/SkrytkaESP 
 
Nazwa zamówienia: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły 
Podstawowej w Kołomyi oraz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w roku szkolnym 2021/2022”. 
 
 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129, ze zm.). 
 
                                    Zatwierdził: 

 
         Z-ca Wójta 
      Paweł Dębnicki  

…………………………………………………… 
                                        Podpis kierownika zamawiającego 

                                  lub osoby upoważnionej 

 
 

 
Rutki-Kossaki, 14 października 2021 r. 
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I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)– dalej: 
ustawa Pzp 
 
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy 

swój potencjał 
 

1) Zgodnie z art. 7 pkt 30) ustawy Pzp Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna 
albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na 
rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów 
lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych, tj. wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:  

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 
SWZ,   

b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, a także art. 109 ust. 1 pkt 
4), 5) i 7) ustawy Pzp,   

c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku:  

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego, 

b) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem.  

5) Potencjał podmiotu trzeciego: 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 123 
ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na którego potencjał wykonawca powołuje się w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, a także art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy 
Pzp.  
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6) Podwykonawstwo:  

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych zadań, 

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 
do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane, 

c) Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, a 
także art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp.  

 
3. Komunikacja w postępowaniu 
 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: miniPortalu, który dostępny 
jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej: zamowienia@gminarutki.pl. 
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, 
znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.  
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany 
zapoznać się z Instrukcją korzystania z systemu. Instrukcja została zamieszczona także 
bezpośrednio na miniPortalu. 

 
4. Wizja lokalna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez 
wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu 
u zamawiającego.  

 
5. Podział zamówienia na części 
 
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Opis poszczególnych części 
znajduje się w rozdziale II ust. 1 SWZ.   
Ograniczenia w zakresie liczby części zamówienia, na które wykonawca może złożyć 
ofertę, lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu 
samemu wykonawcy: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. każdy 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia, przy czym na 

daną część zamówienia można złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie ogranicza ilości 

części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 

 
6. Oferty wariantowe, katalogi elektroniczne, aukcja elektroniczna, rozliczenia w 

walutach obcych, zwrot kosztów udziału w postępowaniu, zaliczki na poczet 
udzielenia zamówienia 
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1) Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty 
wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej 
odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.  

2) Katalogi elektroniczne. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci 
katalogów elektronicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty.  

3) Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.  

4) Rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych.  

5) Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu.  

6) Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia 
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 
7. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp. 
 
8. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy Pzp 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień polegających na 
powtórzeniu podobnych usług na warunkach określonych w zamówieniu 
podstawowym, w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli 
spełnione zostaną przesłanki tam określone, przy zachowaniu cen jednostkowych, 
oferowanych w zamówieniu podstawowym. 
 
9. Unieważnienie postępowania 
 
Zamawiający unieważni postępowanie zgodnie z przesłankami przewidzianymi w art. 
255 ustawy Pzp. 
 
10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 
11.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 

postępowania 
 

1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, 
tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z 
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły 
Podstawowej w Kołomyi oraz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w roku szkolnym 
2021/2022”. 

3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej. 

4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą 
przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy. 

5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w 
załączniku nr 7 do SWZ. 

6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu 
innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował 
przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem 
poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub 
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane 
wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 
składanych na żądanie zamawiającego. 
 

8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa 
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w 
formularzu ofertowym stanowiącym załączniku nr 1 do SWZ . 

 
9) Zamawiający informuje, że: 
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- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 
osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 
(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o 
których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem 
otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z 
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 
ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 
 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w 
Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi oraz uczniów niepełnosprawnych do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w roku 
szkolnym 2021/2022”, część 2 – „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z 
terenu Gminy Rutki do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
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Długoborzu w roku szkolnym 2021/2022”. Wykonawca będzie realizował 
zamówienie w ramach przewozów regularnych specjalnych. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- Przedmiotem zamówienia jest usługa   dowozu  uczniów niepełnosprawnych 
oraz zapewnienie im opieki w trakcie wsiadania, przewozu i wysiadania na 
trasie: miejsce  zamieszkania – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w 
Długoborzu i z powrotem; 

- Pierwsze dowożone dziecko z miejscowości świadczenia usługi  powinno być 
zabrane  nie wcześniej niż o godz. 6:50; 

- Dowóz i przywóz odbywał się będzie codziennie w dni nauki szkolnej od 
poniedziałku do piątku (zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz 
harmonogramem zajęć; 

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie za 1 km  tylko za 
faktycznie przejechane kilometry. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za 
gotowość do świadczenia usługi; 

- Uczniowie  objęci dowozem: Grądy-Woniecko – 1 dziecko niepełnosprawne (7 
lat),  Zambrzyce-Plewki - 1 dziecko niepełnosprawne (7 lat) na wózku 
inwalidzkim i 1 uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia, liczba uczniów dowożonych 
może ulec zmianie; 

- Szacunkowa długość trasy: dzienna ilość kilometrów na trasie: rano Grądy-
Woniecko - Zambrzyce-Plewki – Długobórz - 52 km; po południu Długobórz – 
Zambrzyce-Plewki- Grądy-Woniecko - 52 km; łącznie dzienna długość trasy - 104 
km; 

- Wybrany w wyniku postepowania Wykonawca Zamówienia wspólnie                                               
z Zamawiającym przed podpisaniem umowy dokonają pomiaru długości trasy i 
ustalą jej przebieg.  

2) Realizacja dowozów będzie wykonywana w okresie od dnia 2.11.2021 r. do dnia 
24.06.2022 r. w dni nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem ustalonym z 
dyrektorami placówek.  

3) Przewiduje się możliwość przejazdów uczniów (w ramach obowiązkowych zajęć lub 
w ramach wykonywania zadań statutowych szkół) na zajęcia dodatkowe, zawody, 
warsztaty. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zadania sprawnym technicznie 
pojazdem każdego dnia nauki szkolnej oraz zapewnienia opieki przewożonym 
uczniom. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i 
higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci i uczniów 
busem/autobusem, a także na zewnątrz pojazdu (po jego zatrzymaniu) przy 
przechodzeniu uczniów przez jezdnię. Kierowca nie może być jednocześnie 
opiekunem.  

5) Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę na realizację usługi musi 
posiadać zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych. 

6) Pojazd musi posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów. 
Pojazd musi posiadać oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 
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7) W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów, Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić transport pojazdem zastępczym spełniającym wymagania określone w 
postępowaniu. 

8) Ilość dni i ilość kilometrów została podana w celu wyliczenia ceny oferty i ta wartość 
będzie przyjęta do oceny ofert. Rozliczenie będzie odbywało się za faktyczne ilości 
dni i ilości przejechanych kilometrów, według podanej w ofercie ceny jednostkowej 
za 1 km. 

9) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie świadczenia usługi w 
przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów, zmiany trasy przewozów, itp. Ze 
względu na specyfikę usług, rozmiar przedmiotu zamówienia został określony 
szacunkowo. Rzeczywista ilość usług może ulec zmianie, przy czym Wykonawca nie 
będzie rościł pretensji ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie 
mniejsza niż szacowana. 

10) Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 
usługi objęte przedmiotem zamówienia: kierowców i opiekunów.  

11) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

12) Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 

 

2. Rozwiązania równoważne   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie stosunku pracy 
 
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SWZ - Projektowane 
postanowienia umowy - załącznik nr 6 do SWZ.  
Powyższe wymagania określają w szczególności:  

- rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,  

- sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,  
- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań. 

 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 

2) ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.  
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5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
 
Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki 
dowodowe. 
 
6. Termin wykonania zamówienia  
 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie od dnia 
2.11.2021 r. do dnia 24.06.2022 r. 
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 
postępowaniu dotyczący/-e: 
 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że 
posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub 
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z 
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.). 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:    
a) dysponuje środkiem transportu sprawnym technicznie i przystosowanym 

do wykonywania usługi przewozu osób określonej w przedmiocie 
zamówienia: 
−  1 pojazd do przewozu min. 3 osób niepełnosprawnych; 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli co najmniej 
jeden z Wykonawców wykaże spełnienie ww. warunku. 

 
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi określonej 
w przedmiocie zamówienia (kierowca + opiekun do każdego pojazdu): 
− kierowcami, posiadającymi uprawnienia odpowiedniej kategorii do 

kierowania pojazdami, posiadającymi zaświadczenia o aktualnych 
badaniach lekarskich i psychologicznych, stwierdzających brak 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 
(prawo jazdy z kodem „95” lub zaświadczenia o aktualnych badaniach 
lekarskich i psychologicznych) oraz posiadającymi min. 6-miesięczne 
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doświadczenie w zakresie przewozu osób. Wymaga się, aby osoby były 
niekarane, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i 
korzystające z pełni praw publicznych; 

− osobami sprawującymi opiekę nad uczniami: pełnoletnimi, 
niekaranymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i 
korzystającymi z pełni praw publicznych. Wykonawca przedstawi 
informację, że dane tej osoby nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym (wydruk z rejestru) – podstawa prawna 
art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152). 
 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli co najmniej 
jeden z Wykonawców wykaże spełnienie ww. warunku. 

 
8. Podstawy wykluczenia 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przewiduje 
możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy 
Pzp, tj.:  

1) 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) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

 
9. Oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu 

 

Dokumenty składane razem z ofertą: 
1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Zamawiający zastrzega, że każdy dokument musi być opatrzony 
podpisem (przed zaszyfrowaniem), także postać elektroniczna — tj. skan oferty. 
Zamawiający zastrzega, że złożenie podpisu jedynie na formularzu przeznaczonym 
do złożenia/ zmiany lub wycofania oferty za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, nie 
jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. 
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2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  w zakresie wskazanym w rozdziale II 
podrozdziałach 7 i 8 SWZ załacznik nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia te stanowią 
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 
SWZ. 

3) Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4) Oświadczenie składają odrębnie: 
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 
udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli 
zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do 
podwykonawcy). 

5) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli 
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

- 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; 

- 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, 
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e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów. 

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. 

6) Do oferty wykonawca załącza również:  
- Pełnomocnictwo : 

a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika 
z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za 
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 
oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. 
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało 
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  

 
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 
szczególności wskazanie: 
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, 
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i 
jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub 
notariusz. 

 
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 
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a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród 
których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są 
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W 
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym 
osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie. W przypadku gdy oświadczenie 
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w 
przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi 
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

 
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)  

Wymagana forma: 
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 
 

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 8 do SWZ) 

a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określa w szczególności: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby, 
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 
zamówienia; 
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- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

 
- Wadium 

Wymagana forma: 
a) Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować 

przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on 
ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.  

b) Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. 
Czynność ta skróci czas badania ofert. 
 

- Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim 
przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego 
opisem lub normami. 

Wymagana forma: 
Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 

- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne 
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 
że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
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dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 
 

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca 
składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców 
oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Wymagana forma: 
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego – wykaz podmiotowych 
środków dowodowych 
 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 
2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.); 

- wykazu  środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował 

Wykonawca przy realizacji zamówienia – załącznik nr 11 do SWZ; 

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ. 

na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:  
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 
(wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ),  

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej (KRS, CEIDG). 
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Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

Wymagana forma: 
Wykaz/oświadczenia muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 
 
10. Wymagania dotyczące wadium 
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem 

terminu składania ofert,  wnieść wadium: 

a) do części 2 w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 
 

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 20.11.2021 r. 
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 

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

w banku Bank Spółdzielczy w Zambrowie Oddział Rutki, numer rachunku 
59 8775 0009 0020 0200 0710 0095 z dopiskiem „Wadium – Dowożenie 
uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi 
oraz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Długoborzu w roku szkolnym 2021/2022 – część 2”. 
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej 
przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek 
bankowy zamawiającego). 

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać 
następujące elementy: 
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w 
gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Rutki, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
- kwotę gwarancji/poręczenia, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia, 
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach 
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa 
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w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 
ustawy Pzp. 

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp. 

 
11. Sposób przygotowania ofert 

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 
1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.  

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

3) Oferta wraz z załącznikami, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy załączonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami 
co treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, na cały przedmiot zamówienia. 
Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 
Oferty składa się w jednym egzemplarzu.  

5) Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
6) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 

wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.  
7) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 

postępowania w przypadku zmiany lub wycofania oferty został wskazany w 
rozdziale I podrozdziale 3 pkt 10 SWZ. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 
1) Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem 
kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od 
towarów i usług (VAT). 

2) Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ. 

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

4) Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 
(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego 
na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nie- 
prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako 
błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 
ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku 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. 



 

 

18 

 

 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1) w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu: 
- miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, 
- poczty elektronicznej, 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 
- „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 
- „Formularz do komunikacji”. 

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 Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP) . 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i 
„Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w załączniku 
nr 9 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze 
strony głównej z zakładki Postępowania. 

7) Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ich przy użyciu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/.   

8) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami: w zakresie dotyczącym 
przedmiotu zamówienia: Krzysztof Brzozowski, tel. 862701055, w zakresie 
dotyczącym zagadnień proceduralnych: Paweł Dębnicki, tel. 862763177. 

 
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2021 r. do godz. 10:00. 
 
2) Sposób składania ofert: 

- za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, 
Funkcjonalności do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania, lub 

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca (tylko w 
przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wymagania użycia środków 
komunikacji elektronicznej). 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2021 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie 
wczytanych na Platformie ofert. 

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 
3. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 20.11.2021 r.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów:  

  

Lp.  Opis kryterium oceny  Znaczenie (%)  

1.  Cena oferty (brutto) 60 %  

2.  Czas podstawienia autobusu zastępczego 40 %  

  Razem:  100 %  

  

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową, w skali 100-
punktowej.  

  

1) Cena oferty (brutto) – 60 %  

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 60 punktów 

(1 % = 1 pkt). Punkty zostaną przyznane wg wzoru:  

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%  

Cena oferty badanej  

  

2) Czas podstawienia autobusu zastępczego – 40 %  

W kryterium tym, oceniany będzie czas podstawienia autobusu zastępczego  
w przypadku awarii. Czas podstawienia autobusu zastępczego należy liczyć od 
momentu otrzymania informacji przez Zamawiającego o awarii do czasu przyjazdu 
autobusu zastępczego na miejsce awarii. Punkty zostaną Wykonawcy przyznane na 
podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym w następujący sposób: 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii do 60 minut = 0 pkt,  
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Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii do 45 minut = 20 pkt, 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii do 30 minut = 40 pkt.  

W przypadku braku zaoferowania czasu podstawienia pojazdu zastępczego lub 
zaoferowania czasu podstawienie autobusu zastępczego w przypadku awarii dłuższego 
niż 60 minut – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.  

Łączna liczba punktów za ofertę  

= liczba punktów za cenę oferty brutto (maks. 60)  

+ liczba punktów za czas podstawienia autobusu zastępczego (maks. 40)  

3) Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta 
nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert 
jest ofertą najkorzystniejszą. 

4) Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie przyznana 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub kosztem, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych (zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 
Wykonawcy, składając  oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach (zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy). 

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz (z 
zastrzeżeniem ust. 7) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

7) Zamawiający  poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

8) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002  r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 
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- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 
- powierzenia wykonania  części zamówienia podwykonawcy. 

9) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po  wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający  
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. 

10) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, 
spoczywa na Wykonawcy. 

11) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 89 
ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy PZP. 

 
5.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ. Złożenie oferty 
jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 
umowy. 
 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane 

będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp 
tj.: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
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3) Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia 
w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4) Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez 
potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia. W takim przypadku, w 
dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty 
zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić 
później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca 
kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje 
zapłaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok i 
przewidziano płatności częściowe). 

5) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 
ustawy Pzp. 

6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa 
okres gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem 
na rachunek bankowy zamawiającego w banku Bank Spółdzielczy w Zambrowie 
Oddział Rutki numer rachunku 59 8775 0009 0020 0200 0710 0095: tytuł 
przelewu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - „Dowożenie uczniów 
do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi oraz 
uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego w Długoborzu w roku szkolnym 2021/2022 – część 2”. 

8) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone 
w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

9) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

10)  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

11)  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

12)  Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.   

13)  Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji 
lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  
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- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 
poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia 
umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat 
łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia 
w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, 
o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 
nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres 
nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest 
dłuższy od tego okresu. 

 
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1) Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamo wienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 Pzp, w terminie nie kro tszym 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 zawrzec   umowę̨ w sprawie zamo wienia publicznego przed 
upływem terminu, o kto rym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamo wienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4) Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
które stanowią załącznik nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 
wynikające ze złożonej oferty. 

5) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6) Jeżeli Wykonawca, kto rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonac   
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu 
Wykonawców albo unieważnic   postepowanie. 

7) Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest przedłożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:  

– dowodu rejestracyjnego, 
– prawa jazdy (gdy dokument bez kodu „95”, ważne zaświadczenia badań 

lekarskich i badań psychologicznych), 
– ważnej polisy OC i NNW, 
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– Wydruku z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym  z informacją, 
że dane opiekuna nie są w nim zamieszczone  

oraz oryginały oświadczeń: 
– kierowcy/opiekuna o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni 

praw publicznych – załącznik nr 10 do SWZ. 
 
 
Załączniki do SWZ: 
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ,  
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – składane 

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ, 
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – składane na podstawie 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SWZ, 
4) Wykaz osób skierowanych prze wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 

załącznik nr 4 do SWZ, 
5) Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 

5 do SWZ, 

6) Wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ, 
7) Klauzula informacyjna – załącznik nr 7 do SWZ, 

8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 8 do SWZ, 
9) Link do postępowania i ID postępowania - Załacznik nr  9 do SWZ, 
10) Oświadczenie kierowcy/opiekuna o zdolności do czynności prawnych i korzystania z 

pełni praw publicznych - załącznik nr 10 do SWZ, 
11) Wykaz środków transportu – załącznik nr 11 do SWZ. 
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