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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

tel. +48 74 8459 480 

fax +48 74 8456 339 

e-mail sekretariat@gluszyca.pl 

 

Godziny urzędowania: 

Poniedziałek  - 7:30 – 15:30 

Wtorek - 8:00 – 17:00 

Środa - 7:30 – 15:30 

Czwartek - 7:30 – 15:30 

Piątek - 7:30 – 14:30 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

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

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), określanej 

dalej, jako Pzp.  

2.2. Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 

opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego i wywieszone na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Zamawiającego.  

2.3. SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zaleca się, by Wykonawcy na bieżąco obserwowali stronę internetową Zamawiającego, 

ponieważ w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający niezwłocznie publikuje na swojej 

stronie internetowej, a także przekazuje je Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 

2.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp: 

a) w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 

b) następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

c) w przypadku, gdy Wykonawca, o którym mowa w lit. b), uchyli się od zawarcia umowy lub 

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zbada, czy 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

mailto:sekretariat@gluszyca.pl
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1) wykonywanie w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę 

Głuszyca, zwanego dalej „Głuszycką Komunikacją Publiczną”, usług przewozu osób, ich 

bagażu podręcznego (do którego zaliczane są także wózki dziecięce, inwalidzkie i rowery) 

oraz zwierząt: 

a) autobusami Zamawiającego wraz z ich bieżącym utrzymaniem i garażowaniem oraz 

autobusami Wykonawcy, 

b) przez kierowców spełniających wymagania określone w ustawie o transporcie 

drogowym oraz ustawie o kierujących autobusami,  

c) w tym przewozu uczniów (podczas którego Wykonawca obowiązany jest zapewnić 

przewożonym uczniom opiekuna), 

w zakresie opisanym w § 2 WU, zwanych dalej „usługami przewozowymi” lub 

„przewozami”, 

2) publikowanie informacji dla pasażera, w zakresie opisanym w § 3 WU. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Część II SIWZ - WU. 

3.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usług 

przewozowych. 

3.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację całości przedmiotu zamówienia, również 

w części, którą powierzy podwykonawcy. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Okres realizacji zamówienia, zgodnie z § 7 ust. 1 WU, wynosi 3 lata licząc od dnia następnego po 

dniu podpisania Umowy. 

4.2. Termin gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania usług przewozowych, jak również 

inne terminy realizacji obowiązków Wykonawcy, określonych w § 4 WU, ustalone są w § 7 WU. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. 5 pkt 1 

i pkt 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp 

dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi aktualną licencję na wykonywanie transportu 

drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.), 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę 

ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), 

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedłoży wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, polegających na świadczeniu usług przewozowych w transporcie 

autobusowym o łącznej wielkości pracy przewozowej nie mniejszej niż 240 tys. 

wozokilometrów, wraz z podaniem przedmiotu tych zamówień, ich wartości, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których były wykonywane – zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do IDW 

oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że te zamówienia zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie; 

dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

zamówienia 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 dowody powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5.2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt. 5.1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

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

stosunków prawnych.  

5.3. Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (dokument w formie oryginału) do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Z zobowiązania wynikać musi jednoznacznie: 

a) zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów i okres ich udziału,  

b) sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu przez Wykonawcę zamówienia. 

5.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 

i pkt 8 Pzp. W tym celu Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.2. 
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5.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

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

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

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

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia 

z postępowania, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do 

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. 

5.8. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt. 3.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 

w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do IDW, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

5.9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

6.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca przedkłada oświadczenia, stanowiące Część III 

Formularza ofertowego. 

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

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

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, określonych 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

6.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu, określonych w pkt. 5.1 – określone tam dowody. 

6.2.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 Pzp: 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 
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b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

Pzp, 

e) oświadczenie o przynależności Wykonawcy albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp), do której 

należą inni wykonawcy w niniejszym postępowaniu - w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp - zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do IDW; 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innymi wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający dopuszcza przesłanie oświadczenia faksem lub drogą 

elektroniczną w wyżej określonym terminie pod warunkiem jednak, że jego 

oryginał zostanie dostarczony Zamawiającemu niezwłocznie.  

6.3. Oświadczenia i dokumenty, dotyczące Wykonawcy i podmiotów, na których zasobach 

Wykonawca polega, składane są w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

(upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy). 

6.4. W przypadku pełnomocnictw wymaga się ich oryginału lub kopii poświadczonej przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
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6.5. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski, powinny być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył informacji i oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu, albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

6.8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 

jeśli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

6.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

6.9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim 

przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału 

lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

6.9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

6.9.3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia, zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6.9.4. Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie Zamawiający przyjmie, że szczegółowe wymagania, o których mowa 

w pkt. 5.1, mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak by sumarycznie 

w odniesieniu do wszystkich Wykonawców były spełnione łącznie. Dokumenty, o których 

mowa w pkt. 6.2.1 zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań 

Zamawiającego przez występujących wspólnie Wykonawców. 

6.9.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2.2 potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, składa osobno każdy z Wykonawców występujących wspólnie 

o zamówienie. 
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6.9.6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6.9.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako 

pełnomocnik pozostałych Wykonawców. 

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

Polskiej, stosuje się przepisy § 7 oraz § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, wymienionych 

w pkt. 6.2.1 i 6.2.2, potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 

jeżeli: 

a) Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 

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

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

podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), 

b) Wykonawca wskaże bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, a w szczególności rejestry 

publiczne, z których Zamawiający może uzyskać aktualne odpisy – warunkiem jest, aby 

wskazane bazy danych/rejestry udostępniały informacje w języku polskim. 

6.12. Dokumenty w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez Wykonawcę. 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

7.2. Dokumenty oraz inne informacje (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia itp.) Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej w postaci papierowej (za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, t. j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm., osobiście lub za pośrednictwem posłańca), faksem lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem, że oferty oraz załączone do niej dokumenty 

i zaświadczenia składa się pod rygorem nieważności w postaci papierowej. 

7.3. W korespondencji należy powoływać się na numer postępowania nadany przez Zamawiającego, 

określony na stronie 1 SIWZ. 

7.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje za pośrednictwem 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści 

SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Pzp. 
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7.6. Zamawiający odpowiada na pytania umieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której 

została umieszczona SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania). 

7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na 

której została umieszczona SIWZ. 

7.8. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  

Pani Katarzyna Łazanowska, adres pocztowy Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 

Głuszyca, e-mail k.lazanowska@gluszyca.pl 

b) w sprawach dotyczących procedury zamówienia:  

Pani Barbara Miszczuk, adres pocztowy Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 

Głuszyca, e-mail b.miszczuk@gluszyca.pl 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 

30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

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 (t. j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).  

8.3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego 13 9531 

1016 2007 7000 9928 0006 wraz z dopiskiem „Świadczenie usług przewozowych w ramach 

publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Głuszyca, postępowanie 

nr IiR.271.3.3.2019”. 

8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, za skutecznie wniesione Zamawiający 

uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert będzie znajdować się na rachunku 

Zamawiającego. Zaleca się, by do oferty załączyć oryginał lub kopię potwierdzenia wniesienia 

wadium. 

8.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja 

taka musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące 

elementy: 
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a) nazwa podmiotu dającego zlecenie (Wykonawca), nazwa beneficjenta gwarancji 

(Zamawiający) oraz nazwa gwaranta (bank lub instytucja ubezpieczeniowa udzielająca 

gwarancji) wraz ze wskazaniem ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwota gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) oświadczenie gwaranta zawierające następujące lub analogiczne zobowiązanie:  

„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Beneficjentowi całą kwotę 

zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez 

Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)”.  

8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji zaleca się, by do oferty dołączyć oryginał 

gwarancji (dokument nie może być trwale spięty z ofertą). 

8.7. Postanowienia pkt. 8.5 i 8.6 stosuje się odpowiednio do poręczeń bankowych, poręczeń 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej i poręczeń udzielanych przed podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

8.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie 

zostanie ona zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. 

8.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 Pzp z zastrzeżeniem 

art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą, wynosi 30 dni. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.3. Oferta musi być czytelna, napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub w inny trwały 

sposób. 

10.4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej. 

10.5. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu są składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Uwierzytelnienie dokumentu winno 

polegać na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” czy też 

„zgodne z oryginałem” lub zapisu o podobnej treści, w sposób, który umożliwi Zamawiającemu 

jednoznaczne stwierdzenie, czy złożone przez Wykonawcę dokumenty odzwierciedlają stan 

faktyczny. 

10.6. Każdy dokument dołączony do oferty, sporządzony w języku innym niż język polski, powinien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.7. Oferta, jej załączniki oraz dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 

składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (osoby wymienione we właściwym rejestrze, bądź 

umocowane do składania oświadczeń woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

osoby uprawnione, złożonego w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę). 

10.8. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy, zawierający informacje o Wykonawcy oraz 

deklaracje i oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do IDW. 

10.9. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy, opracowanych przez Zamawiającego, 

stanowiących integralną część IDW. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych 

przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy 

dołączonych do IDW. Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści 

nieodpowiadającej treści formularzy dołączonych do IDW, może podlegać odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako niezgodna z SIWZ. 

10.10. Jeżeli w formularzach, opracowanych przez Zamawiającego, zabraknie miejsca należy dołączyć 

dodatkowe strony. 

10.11. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę – 

osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

10.12. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu 

naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) 

do jej podpisania. Niedopuszczalne są wyskrobywania lub zaklejania w ofertach. Poprawki cyfr 

i liczb należy pisać wyrazami (słownie). 

10.13. Zaleca się, by oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były 

ponumerowane kolejno. 

10.14. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą 

i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz z oznaczeniem postępowania: 

Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, 
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„Oferta – „Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu 

zbiorowego organizowanego przez Gminę Głuszyca” 

Nr postępowania: IiR.271.3.3.2019  

Nie otwierać przed dniem: 15.03.2019 godz. 09:15. 

10.15. W przypadku niewłaściwego zaadresowania i opisania oferty, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z tego faktu. 

10.16. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, przed upływem terminu 

składania ofert składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty umieszczone w nieprzejrzystym 

i zamkniętym opakowaniu opisanym zgodnie z pkt. 10.14, z dodatkową informacją: 

„Cofnięcie oferty” 

10.17. Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, 

przed upływem terminu składania ofert składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg 

powyższych zasad i umieszczoną w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu opisanym zgodnie 

z pkt. 10.14, z dodatkową informacją: 

„Zmiana oferty” 

10.18. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 

sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności). 

10.19. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp (informacji 

dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności). 

10.20. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa, były umieszczone 

w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą: 

„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”  

10.21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę 

dokumentów określonych jako zastrzeżone. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Pzp lub odrębnych 

przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy 

w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
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oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany na podstawie art. 86 

ust. 4 Pzp, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie 

odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa. 

11. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA CENY OFERTY 

11.1. Ceną oferty jest wartość przedmiotu zamówienia brutto, określona w pkt. 1 w Dziale II 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do IDW). 

Wartość przedmiotu zamówienia brutto będzie równa sumie iloczynów wielkości usług 

przewozowych planowanych (dla potrzeb złożenia oferty) do wykonania przez autobusy 

poszczególnych klas w okresie, o którym mowa w pkt. 4.1 IDW, oraz stawek netto oferowanych 

przez Wykonawcę za 1 wozokilometr usług przewozowych, wykonywanych przez autobusy 

poszczególnych klas, powiększonej o wartość podatku VAT wynikającą z jego stawki 

obowiązującej w terminie składania ofert. 

11.2. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami SIWZ. 

11.3. Ryzyko niewłaściwego oszacowania ceny oferty ponosi Wykonawca. 

11.4. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do 

IDW). 

11.5. Wszelkie wartości kwotowe należy przedstawiać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku (przedstawienie kwot w inny sposób spowoduje odrzucenie 

oferty). 

11.6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.7. Błędnie określona stawka podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i nie podlega 

poprawieniu przez Zamawiającego. W przypadku prawidłowo podanej stawki VAT, ale błędnego 

obliczenia kwoty podatku, Zamawiający poprawi taką omyłkę. 

11.8. Obowiązek ewentualnego wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

11.9. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Pzp Zamawiający odrzuci 

ofertę. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, 

w Punkcie Obsługi Klienta, pok. nr 1, w godzinach urzędowania. 
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12.2. Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2019 r. o godz. 09:00. 

12.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej 

przez Wykonawców drogą pocztową. 

12.4. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci 

ofertę Wykonawcy. 

12.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, 15.03.2019 r. o godz. 

09:15 w siedzibie Zamawiającego, w pok. 11. 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

13.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu, na podstawie następującego kryteriów: 

a) Cena oferty (W), o której mowa w pkt. 11 - 60 %, 

b) Wiek oferowanego autobusu liniowego (A), zgodnie z pkt. 2 w Dziale II Formularza 

ofertowego (Załącznik nr 1 do IDW)  – 40%. 

13.2. Przydzielanie punktów w kryterium „Cena oferty (W)”: 

 
Cena najniższa z oferowanych 

W=  ---------------------------------------------------  x 60pkt 
Cena oferty badanej 

gdzie: W – liczba uzyskanych punktów 
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena” wynosi: 60 pkt. 

 

13.3. Przydzielanie punktów w kryterium „Średni wiek oferowanych autobusów (A)”: 

Zamawiający weźmie pod uwagę wiek pojazdów oraz przyzna punkty według łącznego średniego rocznika 
produkcji: 

1. 2008 r. i starsze – 0 pkt 
2. od 2009 do 2010 – 5 pkt 
3. od 2011 do 2012 – 10 pkt 
4. od 2013 do 2015 – 20 pkt 
5. od 2016 do 2017 – 30 pkt 
6. od 2018 wzwyż – 40 pkt 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „średni wiek pojazdów” wynosi: 40 pkt. 

 

13.4. Jako najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczoną według poniższego wzoru: 

P = W+ A 

P – suma uzyskanych punktów 
W – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena 
A – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium średni wiek pojazdów 
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13.5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Wykonawców 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie z art. 91 

ust. 4 Pzp. 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie został wykluczony i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w SIWZ i uznana została jako najkorzystniejsza. 

14.2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

oferta uznana została jako najkorzystniejsza, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, i powodach odrzucenia oferty, 

d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

14.3. Informacje, o których mowa w pkt. 14.2, Zamawiający prześle Wykonawcom faksem lub  

e-mailem, informacje, o których mowa w pkt. 14.2 lit. a) lub d) zamieści na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

14.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, zażąda przedłożenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; umowa powinna zawierać w szczególności 

zakres składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego, a także wskazywać 

Wykonawcę uprawnionego do wystawiania faktur i otrzymywania należnych płatności. 

Dokonanie płatności należnych na podstawie umowy uprawnionemu Wykonawcy zwalnia 

Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych 

Wykonawców. 

14.5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Termin ten 

może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym 

terminie Wykonawcy zostaną poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

14.6. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub e-mailem zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty - i nie dłuższym niż termin związania ofertą, Zamawiający 

zawrze w formie pisemnej umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
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14.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt. 14.6 , jeżeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko 

jedną ofertę. 

14.8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie się uchylać od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie przedstawi ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, (o którym mowa w pkt. 15 ppkt 2) IDW) lub nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o którym mowa w pkt. 15 IDW), Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, 

zgodnie z art. 147 do 151 Pzp, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zgodnie z treścią § 9 ust. 1 i 2 WU. 

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach: 

a) w pieniądzu, 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 

15.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia nie może wygasnąć przed 

wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca, i musi 

zawierać wszystkie elementy, wymienione w Załączniku nr 7 do WU. 

15.5. Regulacje dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte zostały 

w § 9 WU. 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
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16.1. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we WU. 

16.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

przestawi dokumenty potwierdzające, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w związku z prowadzoną działalnością zgodne z wymaganiami opisanymi w § 10 ust. 3 WU. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Pzp. 

18. INFORMACJE DODATKOWE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

18.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

18.3. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, przewiduje udzielenie zamówienia, polegającego 

na powtórzeniu usług będących przedmiotem niniejszego postępowania, do poziomu 30% 

zamówienia podstawowego. 

18.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

18.6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

18.8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM ICH 

DANYCH OSOBOWYCH 

Zamawiający, jako administrator danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania, 

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. Unii Europejskiej L 119/1 z 04.05.2016), dalej 

„RODO”, informuje, że: 

a) administratorem pozyskanych danych osobowych jest Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55,  

58-340 Głuszyca 

b) inspektorem ochrony pozyskanych danych osobowych w Gminie Głuszyca jest Jakub Rezmer – 

zastępca głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce e-mail: 

kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl, 

c) pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
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d) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp, 

e) pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1 Pzp, 

f) obowiązek podania Zamawiającemu wymaganych danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym, określonym w Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu (w tym jest 

warunkiem zawarcia Umowy), 

g) decyzje odnoszące się do pozyskanych danych osobowych nie będą, stosownie do art. 22 RODO, 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

h) osoba, której dane zostały pozyskane, posiada prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, 

 żądania od administratora danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania 

swoich danych osobowych, które są nieprawdziwe, oraz ich uzupełnienia, z tym że 

skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani 

zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, nie może też naruszać 

integralności protokołu z przebiegu postępowania oraz jego załączników, 

 żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo to 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych 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), 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że 

działania administratora danych osobowych w odniesieniu do udostępnionych danych 

osobowych naruszają przepisy RODO, 

i) osobie, której dane zostały pozyskane, nie przysługuje prawo do: 

 usunięcia swoich danych osobowych w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO, 

 przenoszenia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawą prawną przetwarzania 

tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO), o którym mowa w art. 21 RODO. 

20. ZAŁĄCZNIKI DO IDW 

Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych zamówień 

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 


