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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Stowarzyszenie Na Tak 

Ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań 

REGON 630159603 

NIP: 779-10-65-369 

Strona internetowa: www.zakatek.natak.pl 

e-mail: e.slusarska@natak.pl 

godziny pracy: 8:00 – 16:00 

 

2. Odbiorcy usługi: 

Społeczna Szkoła Podstawowa Zakątek 

Ul. Winogrady 144, 61-626 Poznań 

Regon 302258905 

Strona internetowa: www.zakatek.natak.pl 

 

Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania: 

www.zakatek.natak.pl  

ADRES DO KORESPONDENCJI 

poczta elektroniczna      e.slusarska@natak.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia 

www.zakatek.natak.pl 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest na regułach trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 

progi unijne (określonej w załączniku do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 

stycznia 2021r.), tj. poniżej kwoty 215 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 957 524 zł. 

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa. 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem „SWZ”. 

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy nr ZP.Z.1.2022. 

 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ww. znak sprawy.  

5. Do niniejszego postępowania pomocniczo- bezpośrednio stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzeń 

wydanych na podstawie tej ustawy. We wszelkich uregulowanych jak i nieuregulowanych w niniejszej SWZ 

sprawach stosuje się przepisy tych aktów. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OZNACZENIEM WYNIKAJĄCYM ZE WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej 

„Zakątek” przy ul. Winogrady 144 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach 

szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu. 



 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej SOPZ, stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Pozostałe  
warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących 
załącznik nr 3 do SWZ. 
 

2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot zamówienia: 60140000-1 – nieregularny transportu osób 

Dodatkowy przedmiot zamówienia 60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu osób 

3. Zamawiający wymaga (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

- czynności kierowcy. 

 

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z 

zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także sposób weryfikacji  ich 

zatrudnienia zawierają projektowane postanowienia  umowy. 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, 
które stanowią przedmiot odrębnych postepowań ze względu na funkcjonowanie w obrębie zamawiającego 
kilku wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
 

a) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  

w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). 

 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zamawiający dopuszcza uprawnienia 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z 

ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

b) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp). 

 

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 

1) dysponuje min. 3. osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t tj. prawo jazdy kategorii B i minimum 3 letni staż prac na 

stanowisku kierowcy, 



 
 

2) dysponuje min. 3. osobami posiadającymi ukończony kurs z zakresu BHP i pierwszej pomocy 

przedlekarskiej oraz posiadającymi kurs z zakresu opiekuna dzieci niepełnosprawnych podczas 

przewozu i wykaże minimum trzy-miesięczne doświadczenie w pracy jako opiekun osób 

niepełnosprawnych (udokumentowany okres pracy jako opiekun osób niepełnosprawnych – łącznie 

przez 3 miesiące). 

3) dysponuje min. 3. Pojazdami, które posiadają ważne badanie techniczne, są zgodnie z przepisami 

oznakowane, posiadającymi ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW), które są wyprodukowane po 31.12.2014 r. i siedzenia 

wyposażone w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla każdej przewożonej osoby, klimatyzację i 

ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (dodatkowe lub osobne), spełniającym normę emisji spalin co 

najmniej EURO V, o ilości miejsc max 9, w tym co najmniej trzy pojazdy wyposażone są w miejsca 

na przewóz wózków inwalidzkich - samochód z homologacją do przewozu wózka inwalidzkiego, 

który jest wyposażony w windę / platformę do transportu (załadunku i wyładunku) wózka 

inwalidzkiego. 

 

2.   Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków 

dowodowych określonych w  Rozdz. VII ust. 2 SWZ. 

 

3. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) należy wykazać w oparciu o załączniki nr 5A i 5b do SWZ – 

wykaz osób oraz wykaz pojazdów. 

VI.  PODSTAWY WYKLUCZENIA 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z niniejszego postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz.U, z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

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



 
 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego  
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
VIA. INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 
podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
 

2. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie, o której mowa w ust. 1, Zamawiający odrzuca 
ofertę takiego wykonawcy. 
 

3. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 
 

4. Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia 
ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego podlegają karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 



 
 

Na wykazanie nie podlegania wykluczeniu z podstaw, o których mowa w rozdziale VI i VIA, Zamawiający 
będzie żądał oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru Załącznika nr 2 do SWZ.  
 

VII.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dołącza do oferty Oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym w rozdziale V i VI SWZ.  

 Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz wstępne oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane  
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale VII ust. 2 SWZ. 

    Uwaga! Oświadczenie składają odrębnie: 

 a) każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu; 

 b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje 
zasoby wykonawcy. 

 
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga 

przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

(art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp) - aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu 

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

b) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp): 

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych oraz doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzającego spełnienie warunku 
określonego w rozdz. V ust. 1 lit. b) pkt 1 i 2 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5A do SWZ 
(składany na wezwanie z zastrzeżeniem uwagi i zalecenia poniżej). 

- wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami; potwierdzającego spełnienie warunku 
określonego w rozdz. V ust. 1 lit. b) pkt 3 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SWZ (składany 
na wezwanie z zastrzeżeniem uwagi i zalecenia poniżej). 

UWAGA i ZALECENIE! 

Zamawiający zaleca załączenie już do oferty wypełnionego załącznika nr 5A oraz 5b do SWZ, 
potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej 
Wykonawcy. Powyższe jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania w tym 
sprawnej i prawidłowej oceny ofert celem wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 274 ust. 2 ustawy Pzp). 

3. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz. 
V ust. 1 lit. b) SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 



 
 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. 

 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, także oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 
 
4.  Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy 
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są 
wymagane. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 
wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) W przypadku, o którym mowa w pkt 2) i 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.    

5.    Kompletna oferta zawiera: 

1) formularz ofertowy, zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ, 

2) oświadczenie Wykonawcy, zgodne  z załącznikiem nr 2 do SWZ, 

3) wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 5A do SWZ, 

4) wykaz pojazdów, zgodnie z załącznikiem 5B do SWZ, 



 
 

5) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu 

(w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych,  

6) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów - o ile zachodzi,  

7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie o ile zachodzi. 

 

 

UWAGA: 

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt) 1, pkt 2), pkt 5), pkt 6) i pkt 7) składają się na ofertę i są 
składane w terminie jej złożenia. 
 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJA O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH DOTYCZĄCYCH WNIOSKÓW 

O WYJAŚNIENIE SWZ ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UZYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się: 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują: 

a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.: Stowarzyszenie Na 

Tak, lub  

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nie dotyczy oferty, oświadczeń, dokumentów o 

którym mowa w pkt 3, 4 i 5) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): e.slusarska@natak.pl 

 
Korespondencję przy u życiu środków komunikacji elektronicznej uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli 
dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 
 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z treścią pisma. 

 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pani Elżbieta Ślusarska, adres e-mail: e.slusarska@natak.pl 

 

3. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządza się w postaci papierowej i opatruje 
własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się w oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt 1.lit „a”; 

4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się 
w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem; 

5. Podmiotowe środki dowodowe (o których mowa w rozdz. VII SWZ wskazanych w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2415.), sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się w 
oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem; 
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6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 4 i 5 jeśli sporządza się je w postaci 
papierowej, przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (sytuacja 
wskazana w pkt 1 lit a); 

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa powyżej, dokonuje: 
- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 
- w przypadku oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, 
- w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii, sporządzonej w postaci 
papierowej, własnoręcznym podpisem; poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać również 
notariusz.  
 

8. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email wykonawca może złożyć w szczególności np.:  
 wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert);  

 
9. Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z adresem email: 

e.slusarska@natak.pl, może przesyłać do Wykonawców w szczególności odpowiedzi z wyjaśnieniami treści 
SWZ, wezwania do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub podmiotowych środków dowodowych, informacje o 
wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania.  
 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zapytania dotyczące 
SWZ muszą być kierowane w formie określonej w pkt. 1 z adnotacją: Zapytania – nazwa (tytuł) postępowania 
oraz znak sprawy ZP.Z.1.2022. 

 

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa wyżej, przedłuża termin składania ofert  
o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi 
do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa wyżej, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
ofert. 
 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 
Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
W niniejszym postępowaniu Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17 stycznia 2023 r. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 



 
 

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz 

przekazuje się w oryginale.  

3. Jeżeli dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu , 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wg rozdziału VII ust. 5 (pkt pkt 1, 2, 5, 6, 7) SWZ, w 

formie określonej w rozdz. VIII. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, 

zostaną odrzucone. 

6. Oferta winna zawierać, wszystkie wymagane informacje określone w Formularzu ofertowym zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do SWZ. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością 

SWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

9. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez 

osobę albo osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w 

imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji, musi 

przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania 

zobowiązań finansowych. 

10. Oferty nieodpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz niespełniające wymagań określonych  

w SWZ zostaną odrzucone. 

 

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT.  

 

1. Sposób oraz termin składania ofert  

1) Wykonawca składa ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie 

zamawiającego tj. w Stowarzyszeniu Na Tak Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” Ul. 

Winogrady 144, 61-626 Poznań, w sekretariacie oraz winien ją oznaczyć poprzez wskazanie nazwy i 

adresu wykonawcy, nazwy i adresu zamawiającego, nazwy przedmiotu zamówienia oraz wskazać, 

żeby nie otwierać oferty przed terminem otwarcia ofert – jak poniżej. 

2) Oferty należy składać do dnia 19.12.2022 r. do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w 

Stowarzyszeniu Na Tak Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” Ul. Winogrady 144, 61-626 

Poznań, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia 

3) Oferta powinna być opatrzona znakiem sprawy: ZP.Z.1.2022. 

4) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego tj. w 

Stowarzyszeniu Na Tak Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” Ul. Winogrady 144, 61-626 

Poznań, w sekretariacie. 



 
 

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub dokonać jej zmiany – na 

zasadach złożenia oferty z dopiskiem zmiana oferty.. 

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.  

7) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej postępowania informacje o: 

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XII.   SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają 

wymagania określone w SWZ. 

2. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy 

z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

zgodnie z zasadami matematycznymi.  

4. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku. 

5. Cena powinna być podana cyfrowo. 

6. Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ust. 2 ustawy 

Pzp). 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

(art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp).  

9. Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów 

w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej 

oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty (art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp). 

 



 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT  

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia. 

Lp. Nazwa Kryterium 
Znaczenie (waga) 

kryterium 

1 Najniższa cena        60% 

2 Czas przebywania osób niepełnosprawnych w pojeździe 10% 

3 Podstawienie w razie awarii pojazdu zastępczego 10% 

4 Kryterium środowiskowe – norma emisji spalin EURO 10% 

5 Monitoring świadczenia usługi 10% 

6 Suma  100% 

 

 

Opis sposobu punktowania rozpatrywanych ofert  

wg wag podanych w specyfikacji 

 

1. Najniższa cena       - 60% 

 

Cen= cena za całość zamówienia z formularza ofertowego 

 

Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 60/ cena badanej oferty  

 

max  ilość punktów za cenę – 60 pkt. 

 

2. Czas przebywania dzieci w pojeździe – 10% 

 

Ilość punktów = A+B 

 

A = najkrótszy czas przebywania w pojeździe pierwszego zabranego dziecka na trasie z domu do szkoły x5/ 

czas przebywania w pojeździe pierwszego zabranego dziecka w pojeździe na trasie z domu do szkoły z 

badanej oferty 

 

B = najkrótszy czas przebywania w pojeździe dziecka odwożonego jako ostatnie na trasie ze szkoły do domu 

x5/ czas przebywania w pojeździe dziecka odwożonego jako ostatnie na trasie ze szkoły do domu z 

badanej oferty 

 

Jako górną nieprzekraczalną granicę czasu przebywania w pojeździe pierwszego zabranego dziecka należy 

przyjąć 75 min. podczas przywozu z domu do szkoły i 75 min. podczas przywozu ze szkoły do domu. 

Zaoferowanie terminów dłuższych spowoduje odrzucenie oferty. 

Jako dolną nieprzekraczalną granicę czasu przebywania w pojeździe pierwszego zabranego dziecka należy 

przyjąć 35min. podczas przywozu z domu do szkoły i 35 min. podczas przywozu ze szkoły do domu. 

Zaoferowanie terminów krótszych spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczania Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym. 



 
 

 

max ilość za czas przebywania dzieci w pojeździe – 10 pkt. 

 

3. Podstawienie w razie awarii pojazdu zastępczego – 10% 

 

Wykonawca oferuje, w przypadku awarii pojazdu, podstawienie pojazdu zastępczego o parametrach nie 

gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacja warunków zamówienia w terminie do 30 minut od chwili 

dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego – 10 pkt. 

 

Wykonawca nie oferuje, w przypadku awarii pojazdu, podstawienie pojazdu zastępczego o parametrach nie 

gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacja warunków zamówienia w terminie do 30 minut od chwili 

dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego – 0 pkt 

 

max ilość za podstawienie w razie awarii pojazdu zastępczego – 10 pkt. 

 

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczania Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym 

 

UWAGA: w przypadku nie zaoferowania przez Wykonawcę usługi podstawienia pojazdu zastępczego w 

terminie do 30 minut od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, ustala się termin 

maksymalny na podstawienie takiego pojazdu do 60 minut od chwili dokonania zgłoszenia przez 

Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

4. Kryterium środowiskowe – norma emisji spalin EURO  - 10 % 

 

Nie zaoferowanie pojazdów wyposażonych w silniki spełniające normy EURO VI -  0 pkt;; za zaoferowanie 1 

pojazdu wyposażonego w silnik spełniający normy EURO VI – 3 pkt; za zaoferowanie 2 pojazdów 

wyposażonych w silniki spełniające normy EURO VI – 6 pkt., za zaoferowanie 3 pojazdów wyposażonych w 

silniki spełniające normy EURO VI – 10 pkt. 

   Najwyższa ilość pojazdów która będzie przyjęta to 3. 

   Maksymalna ilość pkt za kryterium środowiskowe – 10 pkt. 

   Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczania Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym oraz 

w wykazie pojazdów.  

 

    5. Monitoring świadczenia usługi – 10 % 

Wykonawca oferuje, że wszystkie pojazdy wskazane w ofercie, którymi wykonawca będzie świadczyć usługę 

będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wyposażone w system lokalizacyjny - monitorowania GPS, 

a Wykonawca posiada umowę/y o świadczenie usług lokacyjnych (GPS) – 10 pkt; 

 

Wykonawca nie oferuje, że wszystkie pojazdy wskazane w ofercie, którymi wykonawca będzie świadczyć 

usługę będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wyposażone w system lokalizacyjny - monitorowania 

GPS, a Wykonawca posiada umowę/y o świadczenie usług lokacyjnych (GPS) – 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość pkt za kryterium monitoring świadczenia usługi – 10 pkt 

 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 



 
 

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i w SWZ. 

 

Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów 

stanowić będzie całkowitą ocenę punktową oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 

największą ilość punktów w przyjętych wyżej kryteriach oceny ofert. Łączna ocena punktowa liczona będzie z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

 

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która 

otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę  

z najniższą ceną lub najniższym kosztem (art. 248 ustawy Pzp). 

 

XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

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

mieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

        – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a), na stronie internetowej 

postępowania. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy, poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na 

wezwanie zamawiającego. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców, w której m. in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym 

oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta 

umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą 

ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

XV.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 



 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy, stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

XVI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w PZP a w szczególności prawo odwołania 

się do Krajowej Izby Odwoławczej  

2. Wykonawca przystępuje do przetargu W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO i przysługuje mu 

prawo odwołania do Sądu powszechnego. 

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych Wykonawców, danych 
osób trzecich (pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu) 

I. Informacja RODO 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, ul. Płowiecka 15, 60-277 
Poznań, e-mail: biuro@natak.pl, adres skrytki na platformie ePUAP/NaTak/stownatak. W sprawach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych p. Ewą 
Bielawą, listownie pod adresem administratora danych lub e-mail: inspektor@natak.pl  
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu  związanym  
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji. 
Państwa dane oferentów będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na 
podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji 
niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz będą udostępniane w ramach postępowania w oparciu 
o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy 
okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa (np.: przez kolejne 10 lat z uwagi na konieczność archiwizacji dokumentacji 
dotyczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).  
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. 
Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, 
stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOD i organizacji międzynarodowych. 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO); prawo 
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO); prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych na (zgodnie z art. 18 RODO); prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO. Prawa o których mowa  
w art. 15, 16, 18 RODO podlegają wyłączeniu o których mowa w art. 19, 74 i 75 ustawy Pzp. 
 
II. Informacja o ograniczeniach w zakresie stosowania przepisów RODO 
 
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne przysługuje: 
Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku 
skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 
z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników). 
Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego).  Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W 
przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje 
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego 
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub 
załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady 
jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 
Ponadto osobie, której dane 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
 
 

Specyfikację Warunków Zamówienia 
Zatwierdził 

Podpis 
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