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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zamawiający    Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy, 

adres:     ul. Senatorska 17, 42-436 Pilica, 

REGON    272789360, 

NIP     649-11-15-045, 

tel./faks     (32) 6735038, 

poczta elektroniczna:   zeas@zeaspilica.pl  

Postępowanie prowadzone jest na : https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Wszystkie dokumenty, zmiany i wyjaśnienia do SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publikowane będą też na stronie  

www.zeaspilica.e-bip.org.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019, zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – tryb podstawowy realizowany na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

4. Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, nie przewiduje złożenia oferty w postaci 

katalogów elektronicznych, nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, nie 

zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o 

których mowa w art. 94 PZP. 

5. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) obejmują następujące rodzaje czynności - 

kierowanie autobusem. 

6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 5: Zamawiający wymaga 

przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 5. 

7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na dowozie i odwozie do 

szkół podstawowych i przedszkoli uczniów i dzieci z terenu Gminy Pilica na podstawie biletów miesięcznych 

wystawionych przez Wykonawcę w roku szkolnym 2021/2022.  

2. Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca 

może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

Wykonawcy na jedną lub dwie części zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz – odpowiednio do realizowanej części zamówienia.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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CZĘŚĆ I Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola w Pilicy i Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach. Wykonawca zapewni w dni nauki szkolnej – dowóz i trzy odwozy do: 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy, ul. 17 Stycznia 2a, dla 176 uczniów z następujących miejscowości: 

1. Smoleń   - 20 

2. Złożeniec  - 14 

3. Kocikowa  - 48 

4. Pilica 17 Stycznia - 16 

5. Sławniów  - 30 

6. Dobra Kolonia - 11 

7. Dobra  - 21 

8. Biskupice   -   6 

9. Pilica, Engliszówka - 10 

Przedszkola w Pilicy, Senatorska 17 dla 19 dzieci, z następujących miejscowości: 

1. Smoleń -   1 

2. Kocikowa -   4 

3. Sławniów -   6 

4. Dobra -   5 

5. Złożeniec -   1 

6. Pilica, Engliszówka  -   2 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach dla 105 uczniów, z następujących miejscowości: 

1. Dzwonowice  - 27 

2. Sierbowice - 16 

3. Szyce - 27 

4. Kidów - 11 

5. Siadcza -   8 

6. Solca -  15 

7. Jasieniec -   1 

Potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia to, co najmniej 4 autobusy o liczbie 60 miejsc 

siedzących, 1 autobus o 20 miejsc siedzących; 

CZĘŚĆ II Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierbce. 

Wykonawca zapewni w dni nauki szkolnej – jeden dowóz i trzy odwozy do: 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wierbce – dla 205 uczniów z następujących miejscowości. 

1. Sławniów - 30 

2. Cisowa - 20 

3. Kleszczowa - 38 

4. Wierzbica - 29 

5. Dobraków  - 51 

6. Przychody - 19 

7. Wierbka - 18 

Potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia to, co najmniej 2 autobusy o liczbie 50 miejsc 

siedzących i 1 autobus o 60 miejscach siedzących. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych 

własnych i odpowiadających wymogom określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn zm.) Dowozy i odwozy uczniów muszą być realizowane 

pojazdami oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



6. Dowozy i odwozy mają być realizowane pojazdami o wielkości dostosowanej do liczby przewożonych 

uczniów i opiekunów. 

7. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i 

były zabierane po ich zakończeniu, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów. 

8. Czas przebywania dzieci w podróży powinien być możliwie jak najkrótszy, nie dłuższy niż 30 minut. 

9. Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – godz. 800, powrót dzieci ze szkoły w godz. 1230 – 1600 

(szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów). 

10. Wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i nr legitymacji szkolnej) 

zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian na 

liście dowożonych uczniów i związaną z tym zmianą adresów zamieszkania dzieci, a także do wykazu dni 

nauki szkolnej. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zmiany te skutkować 

będą zmianą wynagrodzenia. 

11. Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 30 

września 2021 r. na podstawie projektów cząstkowych harmonogramów opracowanych przez dyrektorów 

szkół po ustaleniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i przedszkolnych. 

12. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub 

przedszkolnych. 

13.  W przypadku: 

- odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, 

- zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, 

- czasowej zmiany organizacji ruchu, 

- niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

- innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez 

dyrektora szkoły i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia w ww. dniach 

odbywa się na podstawie rozkładu jazdy ustalonego na dany dzień. 

14. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. 

Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, 

których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub 

zaniechaniem działania Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami 

prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 919 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 450 z późn. zm.) 

Oznaczenie CPV  

60112000-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

IV. UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia.  



4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku, gdy 

Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego 

Wykonawcy zostaną odrzucone. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

V INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 

UST. 1 PKT 7 USTAWY   

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.  
 

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

W trakcie roku szkolnego w terminie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4a i 4b do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne 

z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych założeń umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający 

z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie. 
 

VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

b. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi 

licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób. 

c. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca posiada polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość oferty 

d. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawcy: 

 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Potencjał 

techniczny niezbędny do wykonania zamówienia: 

- dla części I zamówienia, co najmniej 4 autobusy o liczbie 60 miejsc siedzących, 1 

autobus o liczbie 20 miejsc siedzących; 

- dla II części zamówienia, co najmniej 2 autobusy o liczbie 50 miejsc siedzących i 1 

autobus o 60 miejscach siedzących. 

 przedstawią wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 



jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów 

określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 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. 

Warunek udziału będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat, lub jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał usługę o wartości: 

- dla części I zamówienia, co najmniej 140 000,00 złotych, 

- dla części II zamówienia, co najmniej 80 000,00 złotych. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na należyte 

ich wykonanie. 

Uwaga!  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość 

usług się sumuje. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
załącznik nr 2a. 

5. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach 

Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
 

IX. PODSTWY WYKLUCZENIA 

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

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

a) w art. 108 ust. 1 PZP; 

b) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 PZP, tj.: 

 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; 

 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; 

 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; 



2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP  
 

X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE 

ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

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

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania 

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

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączenie dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru - załącznik nr 6 do SWZ; 

4) dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób; 

5) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego. 

6) wykaz środków transportowych dostępnych dla Wykonawcy i służących do wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 do SWZ  

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy. 

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

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 



Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 31  grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 
 

XI. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej 

przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ warunki Uslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 

warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając 

z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia 

i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest Barbara Dąbrowa, tel. 326735038, email. zeas@zeaspilica.pl.  

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowa,nia jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję 

„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i 

załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za 

pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki.  

11. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (innych niż oferta 

i załączniki do oferty), oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na 

adres email: zeas@zeaspilica.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452). 

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

Złożenie oferty 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

niportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:zeas@zeaspilica.pl


dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.   

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dowód osobisty).. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 

oferty.  

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta, załączone do niej dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

2. 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. Poprzez oryginał 

należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.   

3. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

c) zaszyfrowana i złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 



miniPortalu, w szczegółach danego postępowania  

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać przepisy “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i 

usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014” - 

od 1 lipca 2016 roku.  

5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 

załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.  

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. 

8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 pkt 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii 

poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 

zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 

podwykonawcę.  

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.  

10. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do 

“Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.  

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf  

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, 

.7Z. 

13. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI znajdują się: rar .gif .bmp 

.numbers .pages. - dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

14. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 

do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.  

15. Zamawiający zaleca w przypadku podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym:  

a) przekonwertowanie plików składających się na ofertę oraz innych plików składanych w 

postępowaniu, na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PadES, 

ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności plików,  

b) pliki w innych formatach niż PDF zaleca opatrzyć podpisem w formacie XadES o typie zewnętrznym. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 



podpisywanym.  

16. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 

rodzaju (np wszyscy podpisują podpisem kwalifikowanym). Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 

osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

17. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert.   

18. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.   

19. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to 

skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.  

XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

WYMAGANYCH OD DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY. 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 cena brutto – 95 %, (C) 

 czas podstawienia autobusu zastępczego (w minutach) – 5 %. (AZ)  

Punkty za kryteria będą przyznawane w następujący sposób: 

1. liczba punktów dla kryterium cena brutto (P1) = Cn/Cb x 95; gdzie: Cn – najniższa cena 

spośród badanych, Cb – cena oferty badanej, 95 wskaźnik stały; 

2. liczba punktów dla kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego (P2) = AZn/AZb x 5; 

gdzie AZn – najkrótszy czas podstawiania autobusu zastępczego, AZb – czas podstawiania 

autobusu zastępczego oferty badanej, 5 wskaźnik stały. Przy czym najkrótszy realny czas 

podstawienia autobusu zastępczego to 15 minut.  

Liczba punktów dla każdego kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Końcowa ocena oferty (P):  
P = P1 + P2 

Sposób obliczenia ceny brutto jest to suma cen biletów miesięcznych wszystkich uczniów na 

poszczególnych trasach w danym miesiącu x liczba miesięcy (określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji 

zamówienia. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownie.  

2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.  

3. Należność z tytułu realizacji umowy będzie płatna w cyklu miesięcznym na konto Wykonawcy 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za świadczoną usługę, po zakończeniu danego 

miesiąca. 



XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Zamawiający zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

a. dla I części zamówienia -2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)  

b. dla drugiej części zamówienia – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 

przed upływem składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w: 

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c. gwarancji bankowych, 

d. gwarancji ubezpieczeniowych, 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz.359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym 

w Wolbromiu nr rachunku 69 84500005 0040 0400 0039 0020, z dopiskiem na przelewie „Wadium 
w postępowaniu ZEAS.261.1.2021 na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy 
Pilica w roku szkolnym 2021/2022. Część (I lub II) zamówienia” 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia 

i godziny wyznaczenia, jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony 

do oferty, 

b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego 

kopia z ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium; lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. 

8. Okoliczności zwrotu wadium lub jego przepadku określa ustawa PZP. 

9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje złożenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

XV. TERMIN, DO, KTÓREGO DOSTAWCA LUB WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ 

OFERTĄ. 

1. Ustala się, że oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, czyli do dnia 7 sierpnia 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 



XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć do dnia 9 lipca 2021 r., do godz. 9:00 

2. Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne. 

3. Zgodnie z art. 222 ust. 4 PZP Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2021 r., o godzinie 9:25. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 

w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach 

zawartych w ofertach. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 

pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione 

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

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 

jego treścią przed upływem tego terminu.  

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

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

a. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

b. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.  



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

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia.  

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

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu IX rozdziału 3 ustawy PZP 

nie stanowią inaczej.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 

zamówień publicznych".  

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

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP., przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

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

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

  

XIX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zostanie podpisana 

umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4a do niniejszej specyfikacji dla I części zamówienia i 4b 

dla II części zamówienia. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego do zawarcia umowy, lecz nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

3. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. 

O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania protestacyjno – odwoławczego. 

4. Zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją umowy określa wzór umowy proponowanej przez 

Zamawiającego w załączeniu (załącznik nr 4a do SIWZ dla I części zamówienia i 4b dla II części 

zamówienia). 

XX. KLUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Pilicy; 

 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iodo@pilica.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów do 

szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pilica w roku szkolnym 2021/2022” prowadzonym 

w trybie podstawowym bez negocjacji; 



 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.), dalej „ustawa PZP”; 

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

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 posiada Pani/Pan: 

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

o 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); 

o 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 osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

o 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. 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- 

Administracyjnego Szkół w Pilicy 

Pilica, dnia 2 lipca 2021 r. 
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