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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego  

 

pn. Dowóz uczestników projektu do Dziennego Domu Pomocy w Zarzeczu 

 

 
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
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I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Jarosławiu (PSONI) 

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław 

tel. 48  16 621 53 78,  fax 48 16 621 02 43  

adres strony internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl 

e-mail: biuro@psoni-jaroslaw.org.pl 

 

Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych 

do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o wartości 

szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy. 

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej części SIWZ lub 

specyfikacją. 

3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych ustawy Pzp. 

 

Rodzaj zamówienia – usługi. 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu” oraz ze środków PFRON 

w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”. 

 

 

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu 11 osób, 

w tym: 9 uczestników projektu (osoby z niepełnosprawnościami), zamieszkałych na terenie  

powiatu jarosławskiego oraz przeworskiego oraz 2 opiekunów. 

2. Transport realizowany będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt 

i dni ustawowo wolnych od pracy i obejmował będzie: 

 

Część I zamówienia: 

Trasa nr 1. 

Dowiezienie uczestników projektu do Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Zarzeczu 

ul. Ks. Gajeckiego 2, 37-205 Zarzecze, na godzinę 8:00 z ich miejsca zamieszkania, tj. Boratyn 

(1 osoba), Radymno (1 osoba), Nienowice (1 osoba), Ryszkowa Wola (1 osoba), a następnie 

odwiezienie uczestników projektu z DDP w Zarzeczu do miejsca zamieszkania – wyjazd  

o godz. 14:00. 

Kurs każdorazowo będzie się rozpoczynał i kończył przy ul. Ks. Gajeckiego 2, 37-205 Zarzecze 

w celu zapewnienia udziału opiekuna w dowozie.  

Łącznie usługa świadczona będzie dla 5 osób (4 uczestników projektu oraz opiekun).  

Przewidywana dzienna długość trasy – 204 km. 
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Planowana liczba dni dowozu – 523. 

Czas trwania przywozu i odwozu nie powinien przekroczyć odpowiednio 120 min. 

Pojazd powinien być przystosowany do przewożenia osób z niepełnosprawnościami,  posiadać 

1 miejsce do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim.  

Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od przewoźnika, odstępstwa 

od przyjętego czasu dowozu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

czasowej zmiany organizacji ruchu lub uzasadnionych sytuacji losowych. Wykonawca 

w porozumieniu z Zamawiającym ustali optymalną trasę przejazdu, mając na uwadze jak 

najkrótszy czas przebywania uczestnika w podróży. 

 

Część II zamówienia: 

Trasa nr 2 
Dowiezienie uczestników projektu do Dziennego Domu Pomocy w Zarzeczu ul. Ks. Gajeckiego 

2, 37-205 Zarzecze na godzinę 7:00 z ich miejsca zamieszkania, tj. Przeworska (2 osoby), 

a następnie odwiezienie uczestników projektu do miejsca zamieszkania od godz. 14:00 (Kurs 

1). Po przywiezieniu uczestników z Przeworska do Zarzecza, rozpoczęcie kolejnego kursu 

i przywiezienie kolejnych uczestników na godzinę 8.00 z ich miejsca zamieszkania tj. Kruchel 

Pełkiński (1 osoba), Jarosław (2 osoby), a następnie odwiezienie uczestników projektu z DDP 

w Zarzeczu do miejsca zamieszkania od godz. 15:00 (Kurs 2). 

Kurs każdorazowo będzie się rozpoczynał i kończył przy przy ul. Ks. Gajeckiego 2, 37-205 

Zarzecze w celu zapewnienia udziału opiekuna w dowozie.  

Łącznie usługa świadczona będzie dla 6 osób w tym: 

 3 osób (2 uczestników projektu oraz opiekun) – Kurs 1 

 4 osób (3 uczestników projektu oraz opiekun) – Kurs 2 

Przewidywana dzienna długość trasy – 110 km. 

Planowana liczba dni dowozu – 523. 

Czas trwania przywozu i odwozu nie powinien przekroczyć odpowiednio 40 min. (Kurs 1)  

i 60 min. (Kurs 2). 

Pojazd powinien być przystosowany do przewożenia osób z niepełnosprawnościami,  posiadać 

2 miejsce do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim.  

Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od przewoźnika odstępstwa 

od przyjętego czasu dowozu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

czasowej zmiany organizacji ruchu lub uzasadnionych sytuacji losowych. Wykonawca 

w porozumieniu z Zamawiającym ustali optymalną trasę przejazdu, mając na uwadze jak 

najkrótszy czas przebywania uczestnika w podróży. 

 

3. W wyjątkowych sytuacjach dowóz może być realizowany w sobotę, w zamian za inny dzień 

roboczy. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tras (+/- 20% łącznej długości tras dla każdej 

z części) oraz zwiększenia liczby dowożonych osób ( o 1 osobę w każdej z części zamówienia), 

co nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę. Zmiana będzie 

każdorazowo uzgadniana z Wykonawcą. 

5. Dowóz będzie odbywał się z udziałem odpowiednio przeszkolonego opiekuna. Opiekuna 

zapewni Zamawiający.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia utrzymania pojazdów dowożących w należytym 

stanie technicznym, gwarantując sprawność pojazdów i bezpieczeństwo przewożonych osób. 

Usunięcie usterek oraz wszelkie doposażenie pojazdów Wykonawca zapewnia we własnym 

zakresie. 

7. Od Wykonawcy wymaga się dostosowania liczby pojazdów do liczby osób uprawnionych do 

dowozu, z uwzględnieniem określonych wyżej zasad dotyczących wykonywania usługi 

dowozu. 

8. Pojazdy muszą być utrzymane w czystości, z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej, 

w okresie zimowym wyposażone w opony zimowe, muszą posiadać sprawne ogrzewanie 

i  klimatyzację oraz pasy bezpieczeństwa dla wszystkich przewożonych osób.  
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9. Pojazdy dowożące uczestników muszą być przystosowane do przewozu osób 

z  niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim (w części I 

zamówienia -1 osoba, w części II zamówienia - 2 osoby), tj. wyposażone w windę hydrauliczną 

lub podjazd dla wózków inwalidzkich oraz specjalne, atestowane mocowania na wózki 

inwalidzkie, posiadać pasy stabilizujące pozycję osoby niepełnosprawnej, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. Pojazdy powinny być oznakowane stosownie do charakteru 

świadczonych usług tj. transportu osób niepełnosprawnych. 

10.  Koszt przystosowania pojazdu/pojazdów do przewozu osób na wózkach inwalidzkich ponosi 

Wykonawca. 

11. Wszystkie dowożone osoby muszą mieć zapewnione miejsca siedzące, Zamawiający nie 

dopuszcza miejsc stojących w pojazdach. 

12. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu 

osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek 

typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana 

działalnością Wykonawcy.  

13. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe przy zachowaniu przepisów Prawo 

o ruchu drogowym oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, a także zgodnie 

z ustaloną przez Zamawiającego procedurą dowozu do placówek PSONI Koło w Jarosławiu 

w związku ze stanem epidemii COVID -19. 

14. Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do realizowania co najmniej przewozów 

krajowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz aktualne 

i ważne ubezpieczenie pojazdu (polisa OC, NNW).  

15. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych, w uzasadnionych 

przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 

i zorganizowania zastępczego wykonania usługi, jak najszybciej, jednak nie dłużej niż w ciągu 

1,5 godziny, zapewniającego ciągłość dowozu oraz równorzędny poziom usług. 

16. W przypadku zmiany trasy spowodowanej np. chorobą uczestnika, Wykonawca zostanie 

powiadomiony przez kierownika DDP najpóźniej rano w dniu dowozu, przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi. 

17. Zamawiający zastrzega możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi lub jej części, 

jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. wpływ stanu zagrożenia epidemicznego 

lub epidemii), będzie on zmuszony do zawieszenia  działalności placówki lub jej zamknięcia, 

co nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę. 

18. Wykonawca będzie dokonywał comiesięcznych rozliczeń z wykonanej usługi na podstawie 

faktur. Podstawę wystawienia faktury VAT, stanowić będzie wykaz przejechanych kilometrów, 

każdorazowo poświadczony po zakończeniu trasy dowozu przez opiekuna uczestniczącego 

w transporcie i przez kierowcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. Należność na 

wystawionej fakturze VAT, stanowić będzie iloczyn przejechanych kilometrów oraz koszt 

jednostkowy za przejechanie 1 km wskazany w ofercie Wykonawcy. Płatność 21 dni od 

momentu dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. Wykonawca w cenie ofertowej, musi 

uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

19. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę kierowców pojazdów na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników lub 

niezawierających umów cywilnoprawnych, które będą samodzielnie realizować zamówienie 

publicznie). 

19.1. Zatrudnienie osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności powinno trwać 

w całym okresie realizacji zamówienia. 

19.2. Wykonawca lub Podwykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie 

wskazujące osobę pracownika oraz wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie 

wykazu w wyżej określonym terminie będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, 

iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od 
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przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert zgodnie z art. 94 ust.2 ustawy Pzp. 

19.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących wskazane w ust. 

19 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

19.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 19 czynności: 

1) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać 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; 

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności wskazane w ust. 19 (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), zawierające imię i nazwisko osób, które 

świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę oraz wymiar etatu;  

3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 

składek); 

4)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

19.5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 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 umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 19. 

19.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

19.7. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia z osoba wskazaną 

do wykonywania czynności wskazanych w ust. 19, Wykonawca lub Podwykonawca ma 

obowiązek aktualizowania przedmiotowego wykazu, podając w to miejsce inną osobę. 

 

20. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych (CPV):  

Kod CPV 

60130000-8  Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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1. Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego (dla części I i II):  

od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 2 listopada 2020 r., do 30 listopada 

2022 r. 

 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części: 2. 

Część I – Dowóz uczestników projektu do Dziennego Domu Pomocy w Zarzeczu –  

           Trasa nr 1 

Część II - Dowóz uczestników projektu do Dziennego Domu Pomocy w Zarzeczu –  

           Trasa nr 2 

 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. 

VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA   W ART. 67 UST.1 PKT 6 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY Pzp, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej     

o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędne 

uprawnienia do realizowania co najmniej przewozów krajowych zgodnie z ustawą 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ocena spełnienia warunku nastąpi 

na podstawie złożonej przez Wykonawcę aktualnej licencji na wykonywanie co 

najmniej krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub zezwolenia 

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
− Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować sprawnymi technicznie, przystosowanymi do przewozu osób 

z  niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim 

( w części I zamówienia 1 osoba na wózku inwalidzkim, w części II -  2 osoby na wózku 

inwalidzkim), tj. wyposażonymi w windę hydrauliczną lub podjazd dla wózków 

inwalidzkich, posiadającymi pasy bezpieczeństwa, pasy stabilizujące pozycję osoby 

niepełnosprawnej, środkami transportu do przewozu osób, w liczbie niezbędnej do 

wykonania zamówienia  oraz nie starszych niż rok produkcji 2013. Ocena spełnienia 

warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu posiadanych pojazdów wraz 
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z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, odrębnie na poszczególne 

części zamówienia. Każdy pojazd musi posiadać aktualne dowody ubezpieczenia OC 

i NNW oraz dokument potwierdzający stan techniczny, dopuszczający do ruchu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o  warunkach technicznych pojazdów; 

− warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie 

co najmniej jednej usługi o charakterze i porównywalności z przedmiotem zamówienia 

tj. usługi polegającej na przewozie osób,  wykonywanej w sposób regularny  przez co 

najmniej 6 miesięcy, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z podaniem jej rodzaju, daty 

wykonania oraz nazwy podmiotu, na rzecz którego usługa była/jest wykonywana, 

według Wykazu usług stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 

  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 

3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu, 

oświadczenia, a także czy wymagany dokument, oświadczenie potwierdza spełnienie warunku 

lub braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełnienia 

warunków udziału  w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia na podstawie analizy 

oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie 

spełnia. 

4. W rozdziale X SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku 

podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub 

dokumentów żąda od Wykonawcy. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,   

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku 

kiedy:  

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

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust.1pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8. 

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

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 
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a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 

odpowiednio innych podmiotów lub własne. 

6. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1), musi zostać złożone w oryginale 

podpisanym przez podmiot trzeci. 

 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 

1) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 

2 i 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
a) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

b) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie należy przedłożyć wraz 

z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo 

do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 

c) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 

formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do 

oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie  

z Pełnomocnikiem; 

3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda złożenia przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców, zawierająca co najmniej: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji 

zamówienia. 
 
 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Pzp: 
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

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

r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228); 

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
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stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 

ust.1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz16 – 20 

lub ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków  

technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla zapobiegania   

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione 

dowody za wystarczające. 
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

X.   WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW  DO WYKLUCZENIA 

 

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa  w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku 

udziału  w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.  

3. Informacje zawarte w ww. oświadczeniach, stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu pisemne 

oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu  o której mowa  w art.  24 ust. 1 pkt 23 ustawy (na formularzu wg wzoru 

określonego  w załączniku nr 4 do SIWZ).  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. 

dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony 

przez mocodawcę pełnomocnik. 

Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana 

została powyższa data – data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę. 

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. X ust. 1 i 2 niniejszej SIWZ 

(załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 2 (załącznik nr 3 do SIWZ). 
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7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

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

z Wykonawców wykazuje  spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) aktualnej licencji na wykonywanie co najmniej krajowego transportu drogowego 

w zakresie przewozu osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

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

2) wykazu pojazdów dostępnych Wykonawcy, przeznaczonych do realizacji zamówienia 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 

3) wykazu zawierającego co najmniej jedną usługę o charakterze i porównywalności 

z przedmiotem zamówienia tj. usługę polegającą na przewozie osób,  wykonywaną 

w sposób regularny  przez co najmniej 6 miesięcy, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywaną, wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 

z podaniem jej rodzaju, daty wykonania oraz nazwy podmiotu, na rzecz którego usługa 

była wykonywana oraz załączeniem dowodów (dokumentów) potwierdzających, że 

wskazana w wykazie ww. usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo 

ukończona, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 

wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. 

Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniki nr 7 do SIWZ. 

4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji  

o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie 

zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę; 

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego,  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8, 4) 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. 

10. Dokument, o którym mowa w pkt. 9 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

12. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie  

z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie 

kilku wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy 

zobowiązani są wnieść umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, 

jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 

14.  Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne 

dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie 

wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.  

W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez notariusza. 

15.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

i podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

16.  Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w SIWZ, 

Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy  

w obrocie gospodarczym. 

17.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

18.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty  lub 

oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

19.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    

20.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale X ust. 8 SIWZ, jeżeli 
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Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 346).  

21.  W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów 

publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty 

dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, 

Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym 

i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

23. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to 

niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców 

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 

nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ  Z  WYKONAWCAMI 

 

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji porozumiewać się będą w formie faksu pod numer (48) 16 621 02 43 lub 

drogą elektroniczną na adres zamowienia@psoni-jaroslaw.org.pl. Zawsze dopuszczalna 

jest forma pisemna. 

2. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictwa.  

3. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie 

dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego. 

4. W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem lub 

e - mailem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany 

przez Wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Wszelkie informacje dotyczące postępowania, w tym zapytania i odpowiedzi dla 

Wykonawców, modyfikacje SIWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie 

www.psoni-jaroslaw.org.pl .  

W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia informacji na stronie 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających 

zachowania formy pisemnej. 

7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach procedury 

przetargowej jest Pani Jolanta Osowska, tel. 16 621 53 78 wew. 133,  w sprawach 

dotyczących opisu przedmiotu zamówienia Pani Magdalena Dec - Kiełbasa tel. 16 621 53 

78 wew.135, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego, 

tj, 8.00-15.00.  

mailto:zamowienia@psoni-jaroslaw.org.pl
http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/
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8. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, 

zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.  

 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wadium. 
 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. Na ofertę 

składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone. 

5. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

6. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
8. Oświadczenia składające się na ofertę, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące Podwykonawców 

muszą być złożone w oryginale. 

9. Dokumenty o których mowa w dziale X SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa  

w pkt 1 i 2, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Jeżeli do podpisania 

oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej  prawdziwości. 

13. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była (odpowiednio) 

podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.  

14. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 

15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były trwale ze sobą połączone  

i kolejno ponumerowane. 

16. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, gwarantującym zachowanie 

w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność, uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 

oznaczone nazwą (firmą)  i adresem Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: 
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a 

37-500 Jarosław 

Oferta – Dowóz uczestników projektu do Dziennego Domu Pomocy w Zarzeczu – część 

………….. 

Znak sprawy: PSONI/DP/2130 – 6/2536/20  

Nie otwierać przed dniem 16 października 2020 r., godz. 10.15 

 

17. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania zawierającego 

ofertę Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki 

i jej przedterminowe otwarcie. 

18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty, 

zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z powyższym 

przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi  

w niniejszej SIWZ) złożyć należy w siedzibie Zamawiającego w Jarosławiu przy 

ul. Wilsona 6a, w terminie do dnia 16 października 2020 r., do godziny 10.00. 

2. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana 

została powyższa data i godzina – data stempla pocztowego nie będzie brana pod 

uwagę. 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty z ofertami wycofanymi 

nie będą otwierane. 
 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilsona 6a w Jarosławiu, 

w dniu 16 października 2020 r., o godz. 10.15. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda odpowiednio informacje z art. 86 ust. 4 Pzp. 
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp. 

 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Ostateczną cenę oferty, podaną na formularzu ofertowym (ofercie Wykonawcy) stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ, należy wyliczyć mnożąc podaną dzienną liczbę kilometrów przez 

liczbę dni oraz  cenę brutto za przejechany kilometr. Otrzymana wartość stanowić będzie ogólną 

cenę ofertową brutto, która będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

3. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku 

VAT, naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglenia. 

4. W cenie brutto Wykonawcy mają obowiązek uwzględnienia podatku od towarów i  usług, jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów 

i usług. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe 

dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług. 

 

XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  

A WYKONAWCĄ 

 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY W CELU  ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium oceny ofert (dotyczy części I oraz II zamówienia): cena za całość zamówienia – 

100%. 
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego w ust 1 kryterium oraz 

jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i 

ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według następujących 

zasad i według wzoru:  

 Sposób obliczenia punktów dla kryterium: cena (C) – (maks. 100 pkt - 100%). 

                                         Cn 

                               C = ---------  x 100 

                                         Cb 

C – liczba punktów przyznanych za cenę, 

Cn-  najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
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Cb-  cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

Waga oferty – 100 pkt 
 

 

3.    Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 

punktów. Punkty oblicza się  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4.    Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5.    Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

z złożonych ofertach. 

 
 

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu 

o umowę o pracę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin pojazdu przed podpisaniem 

umowy, w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami SIWZ. Niespełnienie ww. 

warunku skutkować będzie  odstąpieniem Zamawiającego od podpisania umowy. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, Wykonawcy złożą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca w imieniu, którego umowę będzie zawierał pełnomocnik, zobowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu, przed zawarciem umowy, stosownego pełnomocnictwa, 

chyba że zostało ono wcześniej załączone do oferty. 

5. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

6. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 

podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być 

dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza takie zmiany w następujących przypadkach, gdy: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 



 
 

 

 

 

Projekt pn. „Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu” 
 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  Biuro projektu: 
z Niepełnosprawnością Intelektualną  37-500 Jarosław 
Koło w Jarosławiu  ul. Wilsona 6a 

2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, takie 

jak: 

a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany terminu; 

b) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, 

zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie 

pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie 

umowy  i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, 

zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne 

rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także 

inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne. Strony mają prawo do 

skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji 

maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do 

natychmiastowego poinformowania się nawzajem  o wystąpieniu ww. przeszkód; 

c) wystąpienie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – Strony umowy 

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na należyte 

wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, wskazując 

konkretne okoliczności lub ograniczenia, w tym powołując podstawę prawną 

nałożonych ograniczeń. Wpływ ten musi zostać potwierdzony przez stronę umowy 

powołującą się na przedmiotową okoliczność. Potwierdzenie powinno nastąpić 

w formie oświadczenia lub dokumentów pochodzących m.in. od strony, instytucji 

publicznej lub podwykonawcy. 

3) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany sposobu realizacji zamówienia 

z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem 

podwykonawców, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości 

niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca 

powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu 

realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną 

realizację przez Wykonawcę; 

4) nastąpi zmiana w wykazie pojazdów skierowanych do realizacji zamówienia, 

z zastrzeżeniem, że nowy pojazd spełnia warunki określone przez Zamawiającego 

określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

5) nastąpi konieczność dokonania zmian w godzinach przywozu i odwozu; 

6) nastąpi zmiana liczby dowożonych osób oraz ich miejsc zamieszkania przez co zmieni 

się długość tras oraz zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy nie więcej niż o 20 %; 

7) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom o kwotę 

wynikającą z tej zmiany. 

3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu. 

 

XXIII. WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWIERZONA 

PODWYKONAWCOM 
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1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem że Podwykonawca spełniał będzie wymagania i obowiązki dotyczące 

realizacji zamówienia. Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcom oraz nazwy Podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy – 

zgodnie z załącznikiem nr 1  do SIWZ. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż 

zamówienie realizowane będzie bez udziału Podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy 

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi,  

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia. 

5. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

XXIV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

 

XXV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ZWROTU 

KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ICH ZWROT, ORAZ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

 

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

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

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert lub termin składania wniosków. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

XXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław; 

2) inspektor ochrony danych osobowych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - kontakt tel.: 16 6215378 wew. 

131; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  Dostawa wyposażenia 

gastronomicznego, znak sprawy: PSONI/DP/2130-2/2114/19 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

dalej „ustawą Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

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

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

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

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

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
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osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

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

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3. 

4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 4. 

5. Projekt umowy – załącznik nr 5. 

6. Wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia – załącznik nr 6. 

7. Wykaz usług –załącznik nr 7. 

8. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – załącznik nr 8. 

 

 


