
   

 
  

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

(dalej: SWZ) 

  

 

 

ZAMAWIAJACY: 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 
 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp na usługę pn.: 

 

„Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

 
 

 

Nr postępowania: BZ.ZP.08/07/04/22 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

Sylwia Wojciechowska 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Sprawdził: 

 

Violetta Sartanowicz 

Kierownik Biura Zarządu 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Katarzyna Wydra – Specjalista ds. zamówień publicznych 

 
 

 

 
 

Włocławek, 11.04.2022 r. 



2 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

tel. 54 412 18 05 

NIP 888 020 59 21  

REGON 910041776 

https://saniko.com.pl/ 

godziny pracy: 700 - 1500 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) 

Adres poczty elektronicznej: saniko@saniko.com.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/ 

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Adres e-Puap: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony  

w niniejszej SWZ. 

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

pkt. 7 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

10. Obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań: 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania 

kluczowych zadań przez Wykonawcę. 
 

11. Wymóg ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa  

w art. 94 ustawy PZP: 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy PZ. 
 

12. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: 

Zamawiający zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Pzp, wymaga, aby osoby wykonujące wskazane  

w SWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie stosunku pracy. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamówienia.  

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 
 



3 

13. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) realizacja dyspozycji wydawanych przez pracowników nadzoru w zakresie realizacji usługi 

objętej przedmiotem zamówienia, 

b) dokonywanie codziennych kontroli stanu technicznego autobusów, które wykorzystywane 

są do realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia, 

c) obsługa i prowadzenie autobusów wykorzystywanych do realizacji usługi objętej 

przedmiotem zamówienia. 
 

14. Sposób weryfikacji oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań: 

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 12 i 13, w szczególności zgodnie z procedurą 

wskazaną w § 8 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 8  

do SWZ.  

Jeżeli wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, Zamawiający 

naliczy kary umowne, których wysokość została określona w projektowanych postanowieniach 

umowy, stanowiących załącznik do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia  

w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia  

ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie 

kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 
 

15. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp: 

Nie dotyczy 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w terminie: 24 m-cy, liczone od daty podpisania 

umowy. 

 

IV. WIZJA LOKALNA 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia 

przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu  

u zamawiającego. 

 

V. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający  

nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

Powody niedokonania podziału: 

Przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony ze względów technicznych, organizacyjnych, 

ekonomicznych oraz celowościowych. Specyfika zamówienia wymaga powierzenia jego wykonania 

w całości jednemu Wykonawcy. 

Ponadto zamówienie w całości, jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw  

w rozumieniu załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651-2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,  

a wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zgodnie z art. 3 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. 2021 r. 

poz. 1129 ze zm.) tj. poniżej 215.000 euro. 
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VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu minimum  

40 pracowników z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, 

zwanego dalej „baza techniczna” do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  

w Machnaczu, zwanego dalej „RZUOK” i z powrotem, zatrudnionych w systemie dwuzmianowym, 

tj.: 

- zmiana I - czas pracy: od godziny 600 do godziny 1400, 

- zmiana II- czas pracy: od godziny 1400 do godziny 2200. 
 

2. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) Łączna ilość dziennych kursów wynosi 3 kursy, które obejmują, m.in.: 

a) dowóz pracowników I zmiany z bazy technicznej do RZUOK - 1 kurs, 

b) dowóz pracowników II zmiany z bazy technicznej do RZUOK / przywóz pracowników I 

zmiany z RZUOK do bazy technicznej - 1 kurs, 

c) przywóz pracowników II zmiany z RZUOK do bazy technicznej - 1 kurs. 

2) Przewóz pracowników będzie odbywał się: 

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku, oraz  

b) dodatkowo na każde pisemne zlecenie Zamawiającego, np. w przypadku pracy III zmiany - 

czas pracy od godziny 2200 do godziny 600 lub w soboty w RZUOK, wysłane na adres poczty 

wskazany przez Wykonawcę.  

Uwaga: 

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przyjął 1512 kursów w dni robocze  

oraz 56 kursów na dodatkowe zlecenie. Jest to ilość szacunkowa, przyjęta do kalkulacji ceny 

ofertowej. Zamawiający nie gwarantuje realizacji kursów w powyższej ilości. Ilość ta może 

się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w ilości 90% łącznej ilości 

kursów. 

3) Przewóz pracowników przedsiębiorstwa winien być realizowany przez autobusy posiadające 

minimum 40 miejsc siedzących i sprawne techniczne. 

4) Miejscem, przystankowym do wsiadania i wysiadania pracowników będzie baza techniczna,  

tj. ul. Komunalna, 87-800 Włocławku oraz teren RZUOK, tj. Machnacz 41a, 87-880 Brześć 

Kujawski. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych miejsc 

przystankowych na trasie baza techniczna - RZUOK - baza techniczna w uzgodnieniu  

z Wykonawcą. 

5) Godziny odjazdu autobusu będą na bieżąco ustalane z Wykonawcą. 
 

3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Główny kod CPV: 60172000-4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 

 

VII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

1. Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych. 

 

VIII. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 
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IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) posiada aktualne zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego  

w zakresie przewozu osób autobusem wydanego na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140),  

tj. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę 

wynajmu autobusu wraz z kierowcą do przewozu osób realizowaną przez okres 

ciągły trwający min. 12 m-cy, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto,  

z zastrzeżeniem, że w przypadku usług będących w trakcie realizacji powyższy warunek 

tj. realizacji umowy przez okres min. 12 m-cy i o wartości nie mniejszej niż  

100.000,00 zł winien być spełniony na dzień składania ofert; 

b) posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która będzie uczestniczyć  

w wykonaniu zamówienia, składająca się z min. 3 kierowców, posiadających 

wymagane prawem kwalifikacje zawodowe, z których każda posiada co najmniej 

roczne doświadczenie w kierowaniu autobusami;  

c) posiada min. 2 autobusy z min. 40 miejscami siedzącymi, każdy z nich, sprawne 

technicznie, którymi Wykonawca będzie realizował usługę będącą przedmiotem 

zamówienia. 

Uwagi:  

Zamawiający zastrzega prawo do pełnej weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń   

i pozostałych dokumentów, a w szczególności zastrzega prawo bezpośredniego kontaktu   

z podmiotami, na które wykonawca powołuje się lub które wskazuje na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 

Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek,  

o którym mowa w:  

a) pkt 1 ppkt 2 lit. a SWZ - zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden Wykonawca, który – 

zgodnie z umową regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie – będzie odpowiadał za realizację danej części usługi, będzie posiadał 

stosowne uprawnienia do realizacji danej części usługi, za którą ponosi odpowiedzialność. 

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, z której będzie wynikał podział obowiązków 

pomiędzy nimi;  
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b) pkt 1 ppkt 4 lit. a SWZ - zostanie spełniony wyłącznie jeżeli jeden z Wykonawców lub 

podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się 

doświadczenia zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (sygn. akt: KIO 1495/14);  

c) pkt 1 ppkt 4 lit. b i c SWZ – chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających 

zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek; 

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

doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.  

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których  

te zdolności są wymagane.  

7. 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 lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi 

Załącznik nr 7 do SWZ.  

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7, potwierdza,  

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą.  

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada,  

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu.  

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on  

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA: 

 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54  

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,  

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa  

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,  

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

2. w art. 109 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 

https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
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chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

2) 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. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania  

o udzielenie zamówienia. 

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 

ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

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

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

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

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

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

zamawiającym; 

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

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,  

w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli 

uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 

XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE):  
 

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 oraz Załącznik  

nr 2a do SWZ (jeśli składa go podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca). 

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. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenia składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

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

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy. 

 

5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  

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

na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy następujących podmiotowych środków dowodowych: 
a) Oświadczenia 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 2020 r.  

poz. 1076), 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 3  

do SWZ; 

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

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

Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 

a) aktualne zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób autobusem wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140),  

tj. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

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

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,  

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

na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie  

z warunkiem określonym w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4) lit. a) SWZ – według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ; 

c) wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego 

do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie 
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z wymogiem określonym w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4) lit. b) SWZ – według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ; 

d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z warunkiem określonym  

w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4) lit. c) SWZ – według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 6 do SWZ; 

e) zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonaniu zamówienia - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 

do SWZ (jeśli dotyczy). 
 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowego 

środka dowodowego, o którym mowa pkt. 5 ppkt 1 lit. b-e SWZ, dotyczącego tych 

podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia z postępowania.  

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

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 
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 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

 

XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 

do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. 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 lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 

nr 7 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 



11 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 

 Zobowiązanie musi być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej  

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

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

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 

XI pkt. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 2a 

do SWZ), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 

na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XI SWZ. 

 

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

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

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Wymagana forma: 

Wykonawcy składają oświadczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej 

do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  
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W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej  

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia lub notariusz. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XIV. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTORYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ  

Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Informacje ogólne: 

1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  

a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
 

2) Z zastrzeżeniem punktu 1 ppkt. 2), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

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

dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 
 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania  

z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP). 
 

5) Ofertę, oświadczenia, o których mowa Rozdziale XI pkt. 1 SWZ, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się  

w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności  

w preferowanym formacie .pdf i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
 

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

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

do komunikacji” wynosi 150 MB. 
 

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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8) Zamawiający wskaże link do postępowania oraz ID postępowania na swej stronie 

internetowej (stronie prowadzonego postepowania). Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
 

9) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 

10) Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP 
 

11) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Katarzyna Wydra: 

tel. 54/4123866, adres e-mail: katarzynawydra@saniko.com.pl 

Violetta Sartanowicz: 

tel. 54/4123863, adres e-mail: violettasartanowicz@saniko.com.pl  

 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert): 
 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal. 
 

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

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

3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: saniko@saniko.com.pl 
 

4) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3) 

adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody  

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

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

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

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

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

 

3. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2), przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt. 2), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 2), nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

mailto:violettasartanowicz@saniko.com.pl
mailto:sekretariat@wpk.biz.pl


14 

5) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 

6) W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 

przygotowanie. 

7) Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 

została udostępniona SWZ. 

8) Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

9) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

2. Wykonawca składa ofertę 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. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 
 

3. Oferta musi być złożona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

w zalecanym formacie danych: .pdf. 

Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego 

autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra 

właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), 

nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator 

środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty 

to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu 

podpisu osobistego. 
 

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

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

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

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).  

W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 
 

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

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

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone  

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

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

z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

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

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane  

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań  

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 

ust. 3 ustawy Pzp. 
 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 1 SWZ, 

w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzone, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 

jednego pliku archiwum (ZIP). 
 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego 

przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje 

wymagane w Formularzu Ofertowym. 
 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
 

10. Na ofertę składa się:  

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ); 

2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 1 SWZ (Załącznik nr 2); 

3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 1 

SWZ - Załącznik nr 2a (jeżeli dotyczy); 

4) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 3 SWZ – Załącznik 

nr 7 (jeżeli dotyczy); 

5) Dokument wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w jednej z form,  

o których mowa w Rozdziale XVI pkt. 4 ppkt. 2-4 SWZ. 

6) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 

- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie  

do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

- w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 

pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć  

do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać  

w szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

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

jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97  

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 
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opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
 

11. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 
 

12. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

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

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
 

13. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
 

14. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 
 

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

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

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

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany do oferty 

lub 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. 
 

18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium  

w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).  

2. Wadium, o którym mowa w pkt. 1, utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu 

związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3  

oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium może być wnoszone w: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) w 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

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

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4,  

87-800 Włocławek, na nr konta: 

BOŚ S.A. O/ Włocławek nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001, z dopiskiem na przelewie: 

„Wadium w postępowaniu na wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu 

pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 

na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5, przed upływem terminu 
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składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin 

składania ofert). 

7. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 

ppkt. 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,  

w postaci elektronicznej. 

8. Wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 2-4 powinno jako 

beneficjenta wskazywać Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek. 

9. Z treści poręczenia/gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 

ustawy PZP. 

10. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w pkt. 4 

ppkt. 2-4, w treści dokumentu muszą być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, a jeżeli wymieniony jest jeden z tych Wykonawców, 

to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi Wykonawcami 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (argumentacja na podstawie sentencji 

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wyroku z dnia 23 grudnia 2019 r., KIO 2503/19),  

z zastrzeżeniem, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na 

pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej (argumentacja na podstawie wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. sygn.. akt: IV CSK 86/17). 

11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą 

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

PZP. 

12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, i jego zatrzymania określa ustawa PZP. 

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 30 dni, tj. do dnia  

19.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

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

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

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

ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 307 ust. 4 ustawy Pzp, przedłużenie terminu 

związania ofertą, dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium, będzie natomiast skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

 

XVIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2022 r. do godziny 10:00, w sposób wskazany 

w Rozdziale XV SWZ. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2022 r., o godzinie 11:00. 



18 

3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. 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. 

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

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

8.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XIX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

1. Wykonawca wyliczy cenę ofertową zgodnie z formularzem cenowym uwzględnionym w Formularzu 

Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w którym winien podać: 

- cenę ryczałtową jednostkową, za 1 kurs, przewozu pracowników na trasie: z bazy technicznej do 

RZUOK i/lub z RZUOK do bazy technicznej; 

- cenę ryczałtową za 1 dzień przewozu pracowników na trasie: baza techniczna – RZUOK - baza 

techniczna, zatrudnionych w systemie dwuzmianowym skalkulowany /3 kursy/; 

- cena ryczałtowa za 24 m-ce przewozu pracowników na trasie: baza techniczna - RZUOK - baza 

techniczna, zatrudnionych w systemie dwuzmianowym skalkulowany /szacunkowa ilość kursów 

przyjęta do kalkulacji 1512 kursów/; 

- cena ryczałtowa za 24 m-ce za przewóz na dodatkowe zlecenie, na trasie: baza techniczna - 

RZUOK - baza techniczna /szacunkowa ilość kursów przyjęta do kalkulacji 56 kursów/; 

- całkowitą wartość oferty stanowi suma ceny ryczałtowej za 24 m-ce przewozu pracowników 

na trasie: baza techniczna - RZUOK - baza techniczna, zatrudnionych w systemie 

dwuzmianowym skalkulowany dla 24 miesięcy /1512 kursów/ i ceny ryczałtowej za 24 m-ce 

za przewóz na dodatkowe zlecenie, na trasie: baza techniczna - RZUOK - baza techniczna 

/56 kursów/; 

- kwotę i stawkę podatku od towarów i usług (VAT) od całkowitej wartości oferty netto. 

Uwaga: 

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przyjął 1512 kursów w dni robocze oraz 56 kursów 

na dodatkowe zlecenie. Jest to ilość szacunkowa, przyjęta do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający 

nie gwarantuje realizacji kursów w powyższej ilości. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć  

w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje realizację 

przedmiotu zamówienia w ilości 90% łącznej ilości kursów. 

2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane ze realizacją usługi będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, określonej w rozdz. VI SWZ i załączniku nr 8 do SWZ, w szczególności: 

koszt paliwa, koszt wynajmu autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników i pozostałe 

koszty przewidziane w SIWZ, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu to upust ten musi być wliczony w cenę oferty. 

4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę). 

5. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami). 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
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7. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

9. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

11. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

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

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

i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 

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

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

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie.  

14. Wzór Formularza Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, 

gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  

 

XX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami): 
 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny według wzoru 

Całkowita cena oferty 

brutto [C] 
100% 100 

 

𝐶 =
𝐶𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
 𝑥 100 

 
 

2. Ocena punktowa w kryterium „Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie 

całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 

opisanego w tabeli powyżej. 

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych, ofertę, która otrzymała niższą ocenę 

w kryterium o najwyższej wadze. 

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych zawierających nową ceną lub koszt. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w przednio złożonych przez nich ofertach. 
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6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej 

i równe 5 – należy zaokrąglić w górę). 

 

 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

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

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

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

jedną ofertę. 

3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie miało formy pieniężnej, 

Wykonawca uzgodni, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy, w jaki sposób zrealizuje 

zapis umowy dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć 

umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 

umowy, które stanowią Załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi 

Zamawiającemu dane osób przewidzianych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, uwzględniając zapisy zawarte w SWZ. 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

9. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda, aby na co najmniej 2 dni przed zawarciem umowy 

została mu dostarczona kopia umowy regulująca współpracę tych Wykonawców. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

11. Zamawiający informuje, iż preferowanym sposobem zawarcia umowy będzie złożenie 

własnoręcznych podpisów na umowie przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w częściach przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, pod warunkiem, iż ich suma stanowiła będzie całość 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaganego przez Zamawiającego. Bez 

względu na to czy zabezpieczenie zostanie wniesione w częściach przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, czy nie, odpowiadają oni solidarnie zarówno za wniesienie 

całości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia jak i za wykonanie umowy.  
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Zamawiający ustala Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5% całkowitej ceny 

podanej w ofercie.  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  
1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

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

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 

ust. 2 oraz art. 452 ust. 4 ustawy PZP.  

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji lub poręczenia winno wynikać,  

że bank, ubezpieczyciel lub poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego, w terminie 

maksymalnie 30 dni od pisemnego wezwania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń 

Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu 

na rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” 

Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek na nr konta: BOŚ S.A. O/ Włocławek  

nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko” 

Sp. z o.o. we Włocławku, przy czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się 

na rachunku bankowym Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

9. Za niedopuszczalne i skutkujące odmową przyjęcia gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) 

lub poręczenia będą uważane w szczególności zapisy przedstawianych gwarancji (bankowej 

lub ubezpieczeniowej) lub poręczeń:  

1) zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego jedynie z tytułu zapłaty kar umownych,  

2) o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego z wyłączeniem kar umownych,  

3) sprzeczne z pkt. 6.  

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w terminie 30 dni  

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

11. Jeśli dokument ustanawiający zabezpieczenie w jednej z form, o których mowa w pkt. 4, 

zostanie sporządzony w języku obcym, to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

zabezpieczenie wraz z tłumaczeniem dokumentu na język polski, poświadczonym przez 

tłumacza przysięgłego.  

 

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

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

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

do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

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

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

Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

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

pisemnej. 
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5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 

 

 

 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  

 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy 

Pzp (art. 505–590). 

 

XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja  

2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, tel. 54/412 38 91,  

e-mail: iod@saniko.com.pl;  

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) 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); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz 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); 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) 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; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału 

w postepowaniu 

3. Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług 

6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia 

7. Załącznik nr 6 – Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy 

8. Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy 

9. Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy 


