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1. ZAMAWIAJĄCY 
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdynia,  

 Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  81-382 Gdynia   NIP 586-23-12-326 

www.gdynia.pl 

Reprezentowanym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 Panią Alicję 

Spica 

ul. płk. St. Dąbka 277, 81-155 Gdynia woj. pomorskie 

NIP 958-09-73-326 

www.sosw1.eu 

www.sosw1.edu.gdynia.pl 

Wydział prowadzący postępowanie - administracja 

tel. (0 58) 625 48 55 

fax (0 58) 625 48 55 

e-mail: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl 

Godziny urzędowania 800 – 1500 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 

Adres strony internetowej: https://bip.um.gdynia.pl/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-

1,1458/sepcjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1-gdynia,501772 

2. POSTĘPOWANIE  
2.1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 

1843 oraz  z 2020r. poz. 288, 1086 z późniejszymi zmianami)., zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp.                         

W przypadku zastosowania art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,                 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,                 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca,                      

o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
3.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: dowozach uczniów 

niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1  w Gdyni  do szkoły 

oraz  z powrotem do miejsca zamieszkania (czyli trasa: miejsce zamieszkania – SOSW Nr 1,              

ul. płk. St. Dąbka 277 w Gdyni – miejsce zamieszkania) na terenie Gminy Miasta Gdynia 

transportem własnym, w dni robocze w ciągu roku szkolnego  z wyłączeniem dni wolnych od 

nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne, ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć 

szkolnych, dni w których zajęcia w Ośrodku nie będą się odbywały z powodu zdarzeń                          

o charakterze nieprzewidywalnym, nadzwyczajnym, nagłym i niezależnym od woli 

http://www.sosw1.eu/
http://www.sosw1.edu.gdynia.pl/
https://bip.um.gdynia.pl/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1,1458/sepcjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1-gdynia,501772
https://bip.um.gdynia.pl/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1,1458/sepcjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1-gdynia,501772
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Zamawiającego (m.in. strajki, zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej, potrzeba zmiany 

organizacji pracy Ośrodka i związane z tym przejście na pracę zdalną itp.), a także wszystkie 

inne zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego,                    

od dnia 04.01.2021r. - 31.12.2022r. Długość trasy ustalono w przedziale na ok. 140 - 170 km 

dziennie, a szacunkową ilość dni w ciągu 2 lat na ok: 370. 

3.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym 

Załącznik Nr 10 do SIWZ. 

3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przewozowych odpowiednio 

oznakowanymi pojazdami (wyposażonymi w tablice zgodnie z przepisami), posiadającymi 

homologację, przystosowanymi do przewozu osób i uczniów niepełnosprawnych - stopnie, 

windy i/lub rampy i/lub najazdy ułatwiające wsiadanie  i wysiadanie, wyposażonymi w pasy 

bezpieczeństwa, stacjonarne atestowane mocowanie wózków inwalidzkich, oraz ogrzewanie 

niezależne. Wykonawca powinien mieć możliwość przewozu wózków inwalidzkich w tym także 

wózków inwalidzkich specjalnych spacerowych. Preferowane pojazdy: powyżej 10 miejsc 

siedzących oraz nie starsze niż 7 lat. 

3.4. Wykonawca winien zapewnić środki transportu przeznaczone do przewozu osób 

niepełnosprawnych, które posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd              

do ruchu drogowego. 

3.5. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów 

dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodów rejestracyjnych potwierdzających stan 

techniczny pojazdów), a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – 

również dokument potwierdzający dysponowanie tym pojazdem oraz dokumentów 

potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW  oraz stosownych zezwoleń uzyskanych 

zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania 

dodatkowych przeglądów stanu technicznego pojazdów, niezależnie od przeglądów 

dokonywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo  o ruchu drogowym. Niezależnie                     

od tego upoważniony pracownik Zamawiającego może kontrolować czy usługi wykonywane są 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca umożliwi pracownikowi 

Zamawiającego  lub upoważnionej przez niego osobie wstęp do pojazdu i bezpłatny przejazd                   

w charakterze obserwatora. 

3.6. Zamawiający informuje, iż w czasie przewozu uczniów w każdym autobusie lub busie opiekę 

sprawuje co najmniej jeden opiekun, którego zatrudnia Zamawiający. Opiekunem nie może być 

kierowca autobusu lub busa. Za właściwe sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przewozów 

jest odpowiedzialny Zamawiający.  

3.7. Kierowca przestrzega obowiązujących wewnętrznych przepisów w tym m.in.: Regulaminu 

przewozu uczniów do i ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 1 w Gdyni 
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(Załącznik nr 11 do SIWZ), Procedury na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu 

zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 1   w Gdyni (Załącznik nr 12 do SIWZ), Procedury w sprawie zapewnienia 

bezpieczeństwa ucznia w czasie transportu (Załącznik nr 13 do SIWZ). 

3.8. Kody CPV: 

60100000 – 9  - Usługi w zakresie transportu drogowego 

60130000 –  8  - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób  

3.9. Zamawiający wymaga: 

3.9.1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - zatrudnienia przez Wykonawcę                                     

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności                      

w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy                        

w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Zatrudnienie 

kierowców wskazanych przez Wykonawcę, a tym samym w Załączniku nr 5 do niniejszej 

SIWZ, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający 

będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudnienia kierowców. Wykonawca obowiązany będzie na każde żądanie 

Zamawiającego przestawić w terminie 7 dni  od otrzymania żądania - aktualne 

oświadczenie, że wskazane osoby są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie 

Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wspomnianego powyżej oświadczenia  w terminie 

wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 

3.5 i 3.9.1. Jeżeli  z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby te nie będą w stanie 

wykonywać niniejszego zamówienia, Wykonawca w ramach zastępstwa  i po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do powierzenia 

wykonywania prac innym osobom spełniającym określone powyżej wymagania. Sankcje 

z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  

 w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa 

wyżej (pkt. 3.5 i 3.9.1) Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu 

karę  w wysokości 500,00zł 

 w przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę przy realizacji zamówienia 

liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany                            

do zapłacenia kary umownej wysokości 50,00 zł za każdy dzień niezatrudnienia 

osoby/osób (za każdą z osób oddzielnie), po upływie wyznaczonego terminu                       

za zatrudnienia osoby/osób.          
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3.10. Warunki równoważności rozwiązań: 

a) Podstawienia na koszt Wykonawcy pojazdu zastępczego spełniającego wymogi niniejszego 

dokumentu SIWZ – w razie problemów technicznych, awarii, uszkodzenia pojazdu; 

b) Zapewnienia, w przypadku choroby lub innej nieobecności kierowcy wykonującego 

przewozy – kierowcy zastępczego (wymóg bezwzględnego posiadania przez kierowcę 

pojazdu, w tym zastępczego – wymaganych prawem uprawnień do przewozu osób); 

c) Sezonowej wymiany opon (odpowiednio na letnie/zimowe). 

Obowiązkiem Wykonawcy jest podstawienie pojazdu zastępczego spełniającego wymogi 

niniejszego dokumentu SIWZ w czasie wskazanym w swojej ofercie. 

4. OFERTY WARIANTOWE ORAZ ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt. 6  
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy 

Pzp.  

4.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych usług, zgodnych                     

z przedmiotem zamówienia. 

4.3. Zamówienia określone w ust. 4.2. będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak                           

w zamówieniu podstawowym, polegających na wykonaniu dowozów/odwozów uczniów                 

do szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania: 

4.3.1. Dodatkowym busem/autobusem - w razie  zmian w ilości uczniów korzystających                             

z dowozów/ odwozów;  

4.3.2. Na innych trasach niż w zamówieniu podstawowym, np. w związku ze zmianą miejsca 

zamieszkania ucznia/uczniów lub w związku z objazdami lub innymi nieprzewidzianymi                   

w zamówieniu podstawowym okolicznościami. 

4.4. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji 

niniejszego zamówienia jak w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
od dnia: 04.01.2021r. do dnia: 31.12.2022r.  

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY  
SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 

6.1. O udzielenie   zamówienia   mogą   ubiegać   się   Wykonawcy,   którzy   spełniają   

następujące  warunki: 

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określone przepisami 

ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz.U.2019r. poz.2140                    

ze zm.) na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia (w przypadku wspólnego 

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

uprawnienia oceniane będą odrębnie). 

6.1.2. Posiadają zdolność zawodową tj. dysponują kierowcami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się 
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dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich 

łączny potencjał osobowy). 

6.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ)                  

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny). 

6.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6.1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 

24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału                   

w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden  z Wykonawców 

nie może podlegać wykluczeniu. 

6.2.  Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania warunków 

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt. 6.1., jeżeli Wykonawca wykaże, 

że; 

6.2.1.  Posiada ważną licencję na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób                 

na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019r. 

poz.2140 ze zm.) – w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 

6.2.2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zatrudnionymi na umowę                

o pracę, posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie 

zostaną im powierzone, tj.: dysponuje osobami, które będą pełnić funkcję kierowców, 

posiadających odpowiednie uprawnienia  do prowadzenia pojazdów: 

6.2.2.1. Dysponuje co najmniej 3 kierowcami, którzy będą uczestniczyć  w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności: posiadającymi prawo jazdy odpowiednio kat. D, D1                

i B,  odpowiedzialnymi  za świadczenie usług, uprawnieniami do przewozu osób,                 

z minimum 2 letnim doświadczeniem, o wysokiej kulturze osobistej, najlepiej po 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz               

z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji  – niezbędnymi                          

do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania kierowcami (szczegóły zgodnie                   

z Załącznikiem nr 5 do SIWZ); Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy 

spełnienia ciążących na nim jako na pracodawcy obowiązków w zakresie 

działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem 

małoletnich lub opieką nad nimi, określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku 

o przeciwdziałaniem zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym                        

(Dz.U.  z 2020, poz. 152), w tym obowiązku uzyskania informacji, czy dane osób 

dopuszczonych do ww. działalności są zamieszczone w Rejestrze Sprawców 
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Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) z dostępem  ograniczonym, zgodnie z art. 

21 przedmiotowej ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5a do SIWZ); 

 

6.2.3. Dysponuje taborem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych – 

sprawnym technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi, z aktualnym 

ubezpieczeniem OC i NW, właściwie oznakowanym, z homologacją, wyposażonym                 

w pasy bezpieczeństwa oraz  w windy i/lub rampy i/lub najazdy i stacjonarne 

atestowane mocowanie wózków inwalidzkich (w tym spacerowych), przystosowanym 

do transportu (w wyznaczonym w ofercie czasie): około 50 uczniów dziennie wraz                       

z opiekunami (minimum jeden opiekun  na autobus/bus) oraz ok. 5 uczniów na wózku 

inwalidzkim, który będzie realizował usługę, będącą przedmiotem zamówienia 

(szczegóły zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ); 

6.2.4. Posiada opłaconą polisę (na czas trwania umowy), a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,     

na kwotę nie niższą niż  100.000,00 zł. 

6.3.  Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem 

Wykonawcy. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU  
POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  NIE  PODLEGA  
WYKLUCZENIU  Z  POSTĘPOWANIA. 

7.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego 

potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 

7.1.1. Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot                        

na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega   na zdolnościach 

innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego 

wzór stanowi  Załącznik nr 8 do SIWZ. 

7.1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik                

nr 2   do SIWZ);  

7.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

7.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego  w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni na podstawie art. 26.2 lub Wykonawcy, których Zamawiający 

wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów  
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potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec 

nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa   w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 

 

7.2.1. Ważna licencja na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób                     

na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019r. 

poz.2140 ze zm.),  o której mowa w pkt. 6.2.1. 

7.2.2. Wykaz co najmniej 2 usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech 

lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

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

i podmiotów, na rzecz  których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej 

Załącznikowi nr 4 do SIWZ wraz z  załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia 

Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać oświadczenia - w odniesieniu do nadal  wykonywanych usług, 

poświadczenie powinno być wydane  nie wcześniej niż na 3 miesiące przed  upływem 

terminu składania ofert). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

7.2.3. Wykaz kierowców skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz                           

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiedniego do warunku 

określonego w pkt. 6.2.2, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz                        

z informacją o podstawie  do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

7.2.4. Wykaz pojazdów (taboru) dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia 

odpowiednio do warunku określonego w pkt. 6.2.3 wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SIWZ. 

7.2.5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,                              

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż  

100.000,00 zł. 

7.2.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy 

Pzp.  

7.2.7. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego 

dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG); 
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7.2.8. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji   z otwarcia 

ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają                   

bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej oraz: w przypadku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej - 

dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą                            

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 

do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt. 13.3 SIWZ. 

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

Polskiej: 

7.3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.7, składa dokument  lub dokumenty 

wystawione w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa   w pkt 

7.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio 

wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania 

tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.4. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się 

spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana  za najkorzystniejszą, 

Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak 

podstaw do wykluczenia  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

7.5. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1, składane są w oryginale, zaś 

dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2.1 do 7.2.6., mogą być składane w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca                           

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7.7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone                     

w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której 
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oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 

obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

7.8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia”. 

8. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 
8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania                   

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

przypadku do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii.  

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie   w odniesieniu do każdego                   

z Wykonawców. Natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału                                 

w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

9. POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM  
9.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części 

zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. 

9.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych 

podwykonawców(o ile są znane). 

9.3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego 

podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na które zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania                        

o udzielenie zamówienia. 

9.4. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres                   

i firmy podwykonawców wskazuje w ofercie. 

10. WYKONAWCY WPISANI DO URZĘDOWYCH WYKAZÓW ZATWIERDZONYCH WYKONAWCÓW 
LUB WYKONAWCY  CERTYFIKOWANI PRZEZ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI 
EUROPEJSKICH NORM CERTYFIKACJI. 

   Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy 

organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym 

Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych 
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w pkt. 7.2. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów 

dotyczących podwykonawców i podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  

12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  OFERTY  
12.1.Wymagania ogólne: 

12.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

12.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi               

w  SIWZ; 

12.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny: na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty                           

i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz                                    

z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą;  

12.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający 

zidentyfikowanie osoby,  która ofertę podpisała;  

12.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane; 

12.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki,                          

były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą 

być czytelne; 

12.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12.2. Oferta  składa się z: 

12.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w Załączniku nr 1                       

do SIWZ); 

12.2.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik 

nr 2 do SIWZ); 

12.2.3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3                       

do SIWZ);  

12.2.4. Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci                         

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile Wykonawca polega na takich 

zasobach w celu wykazania spełnienia warunków;  

12.2.5. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on 

dostępny w Publicznych, otwartych, bezpłatnych, elektronicznych bazach danych, 

których adres internetowy Wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ.                          

W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym 
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języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę                         

do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 

12.2.6. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy                             

lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się                          

o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika                                 

to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. 

12.2.7. Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia 

podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 

24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki  są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 

się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się   o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy. 

12.3. Opakowanie  koperty 

12.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami 

w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu 

zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:  

„Oferta na Wykonanie usługi: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka  

Szkolno – Wychowawczego Nr 1  w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania  

od dnia  04.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.”  

Nie otwierać przed 09.12.2020, godzina 11:00 

Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane. 

Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w pkt. 12.3., Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź 

przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 

12.4. Zmiana  lub  wycofanie  oferty: 

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,                      

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają 

formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                            
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i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. 

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane  to oświadczenie, należy 

opatrzyć napisem “WYCOFANE”. 

12.5. Postępowanie z informacjami niejawnymi: 

12.5.1. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne,                               

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, składając ofertę 

zastrzegł  w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. 

12.5.2. Dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być: 

12.5.2.1. spięte i włożone w oddzielną nieprzezroczystą kopertę (okładkę); 

12.5.2.2. specjalnie opisane na kopercie (okładce); 

12.5.2.3. wewnątrz koperty (okładki) winien być spis zawartości podpisany przez 

Wykonawcę. 

Na podstawie art. 8 ust.3 ww. ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać,                               

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.5.3. W przypadku nie zabezpieczenia w w/w sposób informacji niejawnych Wykonawca 

oświadcza, iż wszystkie informacje w ofercie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ  

 13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie, pok. nr 15 / Specjalny 

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 adres: Gdynia, ul. płk. St. Dąbka 277 (przed wejściem do 

 SOSW nr 1 należy zakryć usta oraz nos, zdezynfekować ręce, poddać się procedurze 

 zmierzenia temperatury ciała, wpisać się do zeszytu wejść).  

 13.2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2020 r., godz. 10:30. 

 13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2020 r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 adres: Gdynia, ul. płk. St. Dąbka 277. 

             13.3.1. Zamawiający umożliwia zdalne uczestnictwo w otwarciu oferty poprzez wejście                  

w dniu 09.12.2020 r. godz.11.00 na dedykowany temu link do spotkania "Przetarg dowozy 

uczniów 2021-2022": https://uczezdomu.pl/b/bea-vw6-pv7 kod dostępu: 944720.  

 13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

 przeznaczyć   na sfinansowanie zamówienia.  

 13.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści 

 informacje  z otwarcia ofert na stronie internetowej. 

 

 

https://uczezdomu.pl/b/bea-vw6-pv7
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 13.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

 ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 13.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

14. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI                  

I FORMIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym                                          

a Wykonawcami odbywa się  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

14.2.  Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem 

poczty, posłańca lub osobiście), mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest 

niedopuszczalna  dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy 

pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego  o wycofaniu 

złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 

dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji 

faksem lub mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej 

otrzymania. Jeśli któraś z firm prześle dokument w epuap proszę o napisanie w informacji 

mailowej jaką nazwę posiada dany podmiot publiczny lub osoba fizyczna.  

14.3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

Alicja Spica – stanowisko: dyrektor SOSW Nr 1, tel. 58 625-48-55 od poniedziałku  do piątku                      

w godz. od 9:00 do 14:00, 

Beata Kręciewska – stanowisko: wicedyrektor SOSW Nr 1, Tel. 58 625-48-55 od poniedziałku                  

do piątku    w godz. od 9:00 do 14:00, 

Joanna Żak-Tyburska – stanowisko: kierownik administracyjny tel.: 58 625-48-55;                                       

od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 15:00. 

14.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia                         

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                   

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda                  

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

14.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

zapisów SIWZ. 
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14.6. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując 

swoje zapytania pisemnie: faksem/na email Zamawiającego, dane zostały podane  w pkt. 1 

SIWZ. 

14.7. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt. 14.6, niezwłocznie, jednak  nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek             

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,                        

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

14.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku,  o którym mowa w pkt. 14.7., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14.9. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt. 14.7. 

14.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                                 

o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej,  na której 

zamieszczono SIWZ. 

15. OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY  OFERTY  

15.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto  za 1 km przewozu, kwotę podatku VAT 

oraz cenę brutto za 1 km przewozu. 

15.2. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie 

Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich. 

15.3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 

wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane                            

z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.  

Podstawą do porównania i oceny złożonych ofert będzie cena za 1 km. Cena za 1 km 

(netto) + podatek VAT = cena za 1 km (brutto)  

15.4. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych                        

obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny                 

w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie                   

i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą. 

16. KRYTERIA  OCENY  OFERT I WYBÓR  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

16.1. Kryteria oceny ofert: 

16.1.1. Cena  (C) – waga kryterium – 60% 

16.1.2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (PZ) –                             

waga kryterium  = 40% 
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16.2. Sposób oceniania ofert: 

16.2.1. w kryterium cena: 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt.  otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę całkowitą brutto za 1 km przewozu podaną przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym (Załącznik  nr 1 do SIWZ),  natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 cena oferty najniższej 

C =  ------------------------------------- x 10   

 cena oferty badanej 

 

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze  tego 

kryterium. 

16.2.2.  w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii: 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii: 

W przypadku braku określenia w formularzu oferty czasu podstawienia pojazdu zastępczego                          

w przypadku awarii, Zamawiający na potrzeby oceny oferty przyjmuje „czas do 75 minut”  i przyzna 

Wykonawcy 0 pkt.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi maksymalnie 10 punktów. 

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego 

kryterium.  

16.3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc  po 

przecinku. 

16.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem: 

P = C + PZ 

Gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C -  liczba punktów uzyskanych w kryterium, „Cena” 

PZ – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku 

awarii” 

1) do 30 minut –  10 pkt. 

2) do 45 minut –    7 pkt. 

3) do 60 minut –    4 pkt. 

4) do 75 minut –    0 pkt. 
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17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

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

2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

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

L 119z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że 

administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się                                 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [zwanych dalej „dane 

osobowe”], jest dyrektor SOSW Nr 1 w Gdyni, Gdynia 81-155, ul. płk. St. Dąbka 277, 

sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl, tel.: +48 58 625 48 55. 

17.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować  

się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: 

edu.iod@gdynia.pl, telefonicznie (58) 761-77-27 lub pod adresem do korespondencji:  

81-155 Gdynia, ul. płk. St. Dąbka 277. Z inspektorem ochrony danych osobowych można 

skontaktować się we wszystkich sprawach  dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

17.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły 

oraz z powrotem  do miejsca zamieszkania od dnia 04.01.2021r.  do dnia 31.12.2022r.” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  

17.4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

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

ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 

oraz  z 2020r. poz. 288, 1086 z późniejszymi zmianami). 

17.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

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

umowy,  jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,  jej rozliczenia                       

i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 

17.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym                                

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  z ustawy Pzp. 

Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny 

spełniania warunków udziału  w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego 

mailto:sekretariat@sosw1.
mailto:iod@gdynia.pl
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wykonania zamówienia,  co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub 

odrzuceniem jego oferty.  

17.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

17.8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna 
się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO. 

Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

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

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 
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18. FORMALNOŚCI, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY 

18.1.  O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  

zostanie poinformowany odrębnym   zawiadomieniem. 

18.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, 

który stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 

18.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, które będą 

uczestniczyć    w wykonywaniu zamówienia. 

18.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 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. 

18.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 18.4 jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

18.6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                           

w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp lub –w przypadku zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy Pzp – zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

18.7. Warunkiem koniecznym ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy będzie 

dostarczenie Zamawiającemu przed jej zawarciem: 

18.7.1. Oświadczenia dot. zatrudnienia wskazanych osób do świadczenia usługi na podstawie 

umowy o pracę,  

18.7.1.1. W przypadku kierowców (do wglądu): prawa jazdy min. Kat. B lub D1/D,  

18.7.1.2. Kserokopii dowodów rejestracyjnych i ubezpieczenia pojazdów (OC, NNW) 

przeznaczonych do realizacji zamówienia wskazanych w ofercie, podpisane                            

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

18.7.1.3. Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców na umowę o pracę oraz o uzyskaniu 

informacji, że dane osób (poszczególnych kierowców) dopuszczonych do dowozu 

nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

(RSPTS) z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 

roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym                   

(Dz.U. z 2020r., poz. 152) – Załącznik nr 5a   do SIWZ. 
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18.8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kopię polisy 

ubezpieczeniowej potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia. Brak przedłożenia polisy będzie 

równoznaczny z uchylaniem się od zawarcia umowy. 

18.9. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy                 

w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca 

zasady współpracy uczestników postępowania. 

18.10. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną 

nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zostaną dostosowane dla takiej osoby. 

19. ZMIANY POSTANOWIEŃ  UMOWY 

19.1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, 

zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i 

nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki 

wprowadzenia przewidziano w pkt. 19.2. 

19.2. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek                                

z następujących przypadków: 

19.2.1. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy będąca następstwem działania 

organów administracji, w szczególności: 

19.2.2. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

19.3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w okolicznościach określonych w art. 

142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

19.3.1. zmiany ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług, 

19.4. W przypadkach określonych w ust 19.3 - jeżeli nastąpi wzrost ponoszonych przez 

Wykonawcę kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą 

udokumentowanym kosztom Wykonawcy. W przypadku wystąpienia zmian obniżających 

koszty Wykonawcy – wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone  o oszczędność 

wynikającą ze zmniejszenia kosztów.  

19.5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku 

zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy. W przypadku 

zaistnienia zmian wynikających z przepisów prawa niekorzystnych dla Wykonawcy  lub dla 

Zamawiającego, strony rozwiążą umowę za porozumieniem stron. 

19.6. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie podmiotu trzeciego, tj. dopuszczenie 

podmiotu trzeciego niż wymienionego przez Wykonawcę w ofercie pod warunkiem,                        

iż podmiot trzeci spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

19.7. Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli 

konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie 
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obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub  ze zmiany 

okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

19.8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz  z 2020r. poz. 288, 1086 z późniejszymi 

zmianami) zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

19.9. Dopuszcza się zmiany w ilości osób dowożonych do szkoły. 

19.10. Dopuszcza się zmiany godziny dowozów / odwozów. 

19.11. Dopuszcza się modyfikację tras, zmian adresów zamieszkania. 

19.12. Dopuszcza się zmianę ilości realizowanych kilometrów (zgodnie z aktualnymi 

potrzebami Zamawiającego). 

19.13. Dopuszcza się zmiany ilości kursów dowozów / odwozów oraz ilości busów / 

autobusów realizujących usługę. 

19.14. Dopuszcza się zmianę pojazdów w stosunku do tego/tych, który/e Wykonawca zawarł  

w ofercie, ale tylko wtedy, gdy pojazd/y zamieniony/e na inny będzie/będą legitymował/ć 

się nie gorszymi parametrami technicznymi (rok produkcji oraz liczba miejsc siedzących) niż 

wykazany/e w ofercie. 

19.15. Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę,  nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

19.16. Wymieniony powyżej katalog ewentualnych zmian będzie każdorazowo 

przekazywany pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą poprzez wskazany do kontaktu adres 

e-mail.  

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane                          

w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej  i skarga do sądu 

okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej 

określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

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

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

21. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 
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Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr  1   -  Formularz oferty 

Załącznik nr  2   -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  

Załącznik nr  3   -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr  4   -  Wykaz wykonanych usług 

Załącznik nr  5   -  Wykaz osób/kierowców, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia  

Załącznik nr  5a - Oświadczenie o zatrudnieniu osób (kierowców) na umowę o pracę oraz, że zostali 

pozytywnie zweryfikowani  w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) 

Załącznik nr  6   -  Wykaz pojazdów (taboru) 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr  8   -  Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 

Załącznik nr  9   -  Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 10   -  Wzór umowy 

Załącznik nr 11 - Regulamin przewozu uczniów do i ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

nr 1 w Gdyni  

Załącznik nr 12 - Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19  w zakresie zasad i trybu zapobiegania 

zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1                   

w Gdyni  

Załącznik nr 13  -  Procedura w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ucznia   w czasie transportu. 

 

 


