
 

Gliwice, 20 maja 2021 roku 

Oznaczenie sprawy: PN/01/05/2021 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 214 000 euro 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez 

zamawiającego: 

Przewóz zawodników i sztabu szkoleniowego I drużyny 

Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA 

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Stefana Okrzei 20  

od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2025 roku. 

  

 
1. Zamawiający - nazwa i adres 

Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA,  

ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice  

tel. 32 335 31 15; fax: 32 335 31 18; email: piast@piast-gliwice.eu  

strona internetowa: www.piast-gliwice.eu  

strona internetowa, na której udostępnione będą dokumenty zamówienia, zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ: www.piast-gliwice.nowybip.pl/przetargi  

strona internetowa prowadzonego postępowania (platforma postępowania):  

www.piast-gliwice.nowybip.pl/przetargi 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg przepisów o udzielaniu zamówień na 

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

2019 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia 

negocjacji. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi. 

2. Kod CPV - 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą. 

3. Przedmiotem zamówienia jest przewóz zawodników i sztabu szkoleniowego I drużyny oraz 

zaproszonych gości na zawody, zgrupowania sportowe i w inne wskazane miejsca autokarem 49 

osobowym lub większym. 

4. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 pojazdem rezerwowym tak samo wyposażonym jak 

pojazd podstawowy. 

5. Autokar zostanie oklejony reklamą, która może zawierać herb drużyny, napis Gliwicki Klub 

Sportowy „Piast”  SA (lub Piast Gliwice), adres oficjalnej strony internetowej, sylwetki 

zawodników, logotypy sponsorów klubu, reklamę sponsorów klubów i tym podobne. Projekt 

reklamy i oklejenie autokaru zostaną wykonane na koszt Zamawiającego 

6. Okres trwania umowy: od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2025 roku.  

7. Szacowana ilość przewozów w poszczególnych grupach: 

http://www.piast-gliwice.eu/
http://www.piast-gliwice.nowybip.pl/przetargi
http://www.piast-gliwice.nowybip.pl/przetargi


 

 Ilość w okresie trwania umowy 

1 2 

Przewozy do 50 km 80 przewozów limitowanych 

Przewozy do od 51 do 200 km  80 przewozów limitowanych 

Przewozy powyżej 200 km 60.000 km 

Dodatkowy kierowca 64 doby 

8. Szacunkowe ilości wykorzystanych kilometrów mogą ulec zmianie w dostosowaniu do bieżącego 

zapotrzebowania Zamawiającego bez naliczania kar umownych i z wyłączeniem roszczenia  

o zawarcie dodatkowej umowy. 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierty jest w projekcie Umowy – 

Załącznik nr 5.  

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SWZ”, mają zastosowanie przepisy ww. Ustawy, a w sprawach nieuregulowanych ustawą - 

przepisy kodeksu cywilnego  

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

12. Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. 

13. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń podmiotowych opisanych w art. 361 pzp. 

14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 

15. Zamawiający nie stawia wymogów związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę, o których 

mowa w art. 95 pzp. 

16. Zamawiający nie stawia innych wymogów związanych z zatrudnieniem, o których mowa w art. 

96 ust 2 p 2 pzp. 

17. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, 

którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku zamieszczenia takiej informacji 

Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć Podwykonawcom żadnej części 

zamówienia.  

18. Pozostałe warunki przedstawiono w załączonym wzorze umowy.   

4. Oferty częściowe i inne 

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości ofert częściowych. 

2) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3) Zamawiający  nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych 

4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7) Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 

8) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w 

trybie art. 214 ust 1 p 8 pzp. 

5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust 1 p 7 pzp 

1) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 p 7 pzp, 

„Prawo zamówień publicznych” polegających na powtórzeniu zakupu tego samego typu usług. 



 

6. Oferty wariantowe 

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

  7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

1) Termin wykonania zamówienia: 48 miesiące od daty zawarcia umowy. 

2) Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ustalone w Umowie. 

  8. Warunki udziału w postępowaniu 

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

warunki udziału w postępowaniu 

 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki opisane w art. 112 pzp: 

 

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym-Zamawiający nie określa tego warunku. 

 

2. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalnosci zawodowej, o ile wynika 

to z odrebnych przepisów, w tym wymogi zwiazane z wpisem do rejestru zawodowego lub 

handlowego  

 

Określenie warunku: 

Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub 

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn.. zm.). 

Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. 

 

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

 

Określenie warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku. 

 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa  

Zdolność zawodowa: 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe 

wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał należycie w każdym zadaniu odrębnie co najmniej 2 usługi, polegające na przewozie osób  

o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł w ramach jednej umowy (brutto) każda. 

Zdolność techniczna 

Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, 

to znaczy musi wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponować tyloma pełnosprawnymi pojazdami, które 

umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich osób, tzn. musi dysponować co najmniej 2 

autokarami 49 osobowymi lub większymi, 3-osiowymi, wyposażonymi co najmniej w: klimatyzację 

całopojazdową, barek turystyczny, Internet Wi-Fi, telewizory, odtwarzacze, DVD (i inne), radio, 

mikrofon, głośniki, WC, stoliczki, rozsuwane fotele, wtyczki elektryczne, wyprodukowane nie wcześniej 



 

niż w 2015 roku, o mocy silnik co najmniej 300 KM, spełniającymi normę emisji spalin co najmniej euro 

6 

Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje lub będzie dysponować odpowiednio wykwalifikowanym 

personelem, to znaczy: kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1, ważne badania 

lekarskie, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1907 z późn. zm.), w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych przez wykonawcę  

do realizacji zadania. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

okolicznościach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych 

w art. 118 PZP. 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę,  

do realizacji której te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze 

podwykonawcy. 

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

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio 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 – wg. 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 . 

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: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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. 

Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez osoby trzecie zasoby zdolności techniczne 

lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy  

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa wyżej. 
 

Wykonawcy wspólni: 

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu  

b) Warunek opisany w pkt 4 powyżej (zdolność techniczna I zawodowa) będzie oceniany ŁĄCZNIE  

dla wszystkich podmiotów   

c) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia 

umowy 

d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 

e) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (art 58 ust 5 pzp) 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców organizacji przewozów w formie przewozów regularnych. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Transportu, kluczowe znaczenie przy określaniu charakteru 

realizowanego transportu ma treść umowy. Ministerstwo Transportu w swym wyjaśnieniu z dnia 



 

03.01.2007 roku w zakresie przewozów regularnych obejmujących przewóz osób, o którym mowa  

w niniejszym zamówieniu wskazuje, że przewóz ten można traktować jako transport okazjonalny,  

w rozumieniu art. 4 ust 11 ustawy o transporcie drogowym. W takim wypadku dokumentem 

uprawniającym do wykonywania przewozu jest licencja lub zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, a nie zezwolenie na wykonywanie transportu regularnego. Zapisy zawarte  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy wskazują, że transport, którego dotyczy 

zamówienie nie ma charakteru regularnego. Sposób organizacji przewozów opisany w postepowaniu 

przetargowym (tj. m.in. zmienna lista osób korzystających z dowozu oraz dostosowywanie trasy i pory 

dowozu do aktualnych potrzeb zgłaszanych Wykonawcy na bieżąco przez Zamawiającego) wskazuje  

na okazjonalny typ transportu. Jednocześnie Zamawiajacy informuje, iż nie ma obowiązku wymagania od 

wykonawców zatrudniania kierowców na podstawie umowy o pracę. Postawienie tego typu warunku jest 

pozbawione podstaw, gdyż dowóz dotyczy niestałej grupy osób oraz odbywa się o różnych porach, na 

zmiennych trasach zależnie od potrzeb Zamawiającego. W związku z tym nie są spełnione warunki 

określone w Kodeksie pracy dotyczące stosunku pracy (tzn. nie odbywa sie on w stałym miejscu,  

o stałym czasie, pod kierownictwem pracodawcy). 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków wyszczególnionych wyżej w pkt 1-4 dokonana 

zostanie w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość  

w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu  

w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP  

nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg. 

średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

 

9. Podstawy wykluczenia 

 

Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, wobec którego zaistnieją przesłanki opisane w: 

1. art. 108 ust 1 pzp-obligatoryjne przesłanki wykluczenia 

2. art. 109 ust 1 p 1, 3 , 4 i 5-fakultatywne przesłanki wykluczenia  

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

10. Oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust 1 pzp I wykaz podmiotowych środków 

dowodowych 

 

10.1 Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w trybie art. 125 ust 1 PZP w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, oraz tymczasowo zastępujące podmiotowe środki 

dowodowe wg Załącznik nr 2. 

10.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z wykonawców składa odrębne 

oświadczenie opisane w pkt 5.1  w celu wykazaniu braku podstaw wykluczenia dla każdego  

z wykonawców z osobna 

10.3 W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji udostępniających zasoby wykonawca 

przedstawia oświadczenia opisane w pkt 10.1 tych podmiotów udostępniających w zakresie w jakim 

powołuje się na udostępnienie, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia takiego podmiotu  

10.4. Forma oświadczenia: Oświadczenia opisane w pkt 5.1-5.3 składa się w pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

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

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 p 5 PZP o  braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu 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  

wpostępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie – 

Załącznik nr 3. 

2) Odpis lub Informacja z KRS lub CEIDG sporządzonych nie później niż 3 miesiące przed złożeniem. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym 

punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,  

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione  

w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. 
 
3) W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

 

- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) 

 

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ, oraz załączeniem 

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

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

rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

b) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA 

NR 6 DO SWZ, 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 

temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami  

o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 DO SWZ, 

 



 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się droga elektroniczną przy użycie miniPortalu, EPUAP oraz poczty elektronicznej (nie 

dotyczy oferty i załączników). 

2) Adres do korespondencji Zamawiającego, adres poczty elektronicznej, zostały podane w części 

wstępnej SWZ. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny 

rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

4) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 

lub dokumentów, przekazanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio  

na ePUAP lub pocztę elektroniczną Zamawiającego. 

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy 

i załączniki do oferty) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. 

6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych  

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

lub konkursie oraz 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. 

7) W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy 

przedłożyć (złożyć/uzupełnić/ poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. 

Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

 

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

a) Pan Michał Kozioł – w aspektach merytorycznych zamówienia  

kontakt: michal.koziol@piast-gliwice.eu, tel.: 539 091 281  

b) Pan Marek Meller – w aspektach prawnych zamówienia  

kontakt: adwokat.meller@gmail.com, tel.: 603 995 487  

c) godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 15:00. 

 

13. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu,  

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

z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

http://michal.koziol@piast-gliwice.eu/


 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 

poz. 1158 ze zm.) 

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz wymagana jest pisemna gwarancja 

udzielona przez bank, firmę ubezpieczeniową lub innego poręczyciela zawierającą: 

a) termin obowiązywania gwarancji obejmujący okres związania ofertą, na kwotę w wysokości: 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

b) informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego jako wadium  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego w sprawie:  

Przewóz zawodników i sztabu szkoleniowego I drużyny Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" 

SA z siedzibą w Gliwicach przy ul. Stefana Okrzei 20 od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2025 

roku. 

c) zobowiązanie wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 

pkt 1 i 3 Prawa zamówień publicznych. 

4. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.05.2021 roku do godz. 9:00. Wadium wniesione 

w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto bankowe w ING Banku Śląskim: 

88 1050 1298 1000 0023 4170 2229 

podając na poleceniu przelewu informację: 

 „Wadium – Przewóz zawodników i sztabu szkoleniowego I drużyny Gliwickiego Klubu Sportowego 

"Piast" SA z siedzibą w Gliwicach przy ul. Stefana Okrzei 20 od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 

2025 roku”. 

 

Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem 

dokonania wpłaty – potwierdzeniem wniesienia Wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku 

zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4 (wpływ środków na rachunek zamawiającego). 

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie, niż w pieniądzu należy złożyć 

w oryginale w postaci elektronicznej stosownie do postanowień art 97 ust 10 pzp 

5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni licząc od daty otwarcia ofert. 

6. Zwrot wadium wraz z odsetkami lub jego utrata nastąpi zgodnie z art. 98 Prawa zamówień 

publicznych. 

14. Termin związania ofertą 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

15. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

b) Złożona elektronicznie oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.  

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale  

w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego  

1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, lub poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 



 

c) Sposób sporządzania oraz przekazywania oświadczeń, o których mowa w pkt. 10 SWZ, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu określa rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

d) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

e) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

f) Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Forma oferty: 

2) Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty podpisane zgodnie z wymogami pkt 15.1. b SWZ: 

a) wypełniony formularz ofertowy (wzór – Załącznik nr 1 do SWZ); 

b) wypełnione oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (wzór – Załącznik nr 2 do SWZ); 

c) wypełnione zobowiązanie do udostępnienia zasobów (wzór: załącznik nr 7 do SWZ) (jeżeli 

dotyczy); 

d) wypełnione oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia  

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 

jego zasoby, zgodnie z wzorem – Załącznikiem nr 2 do SWZ) (jeżeli dotyczy). 

Złożenie oferty: 
3) Ofertę sporządza się w języku polskim. 

4) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej  

i opatruje odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

5) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. 3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 

został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

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

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część należy ten plik zaszyfrować. 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8) Wykonawca może przed upływem terminu składania do składania ofert wycofać ofertę  

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany  

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

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

złożonej oferty 

10) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną na adresy 

wymienione w punkcie 12. z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ musi wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynie po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień  

oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty należy składać do dnia 27 maja 2021 roku do godziny 10:00. 

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


 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021 roku o godzinie 10:15. 

3) Otwarcie jest niejawne.  

4) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego  

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku  

do odszyfrowania. 

5) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach. 

7) W przypadku wstąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie  

po usunięciu awarii. 

 

17. Opis sposobu obliczania ceny 

1) Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ. 

2) Obowiązuje cena brutto, a do ceny netto należy dopisać stawkę podatku VAT w obowiązującej 

wysokości. 

3) Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając cały zakres zamówienia określony w niniejszej 

specyfikacji. 

4) Cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z 

zastrzeżeniem art. 455 pzp. 

5) Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązek 

podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą 

1) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich 

znaczenia. 

Tabela 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

Lp. Parametr podlegający ocenie Max liczba 

punktów 

Sposób liczenia wg wzoru 

1 Cena oferty Wa = 75 Ca = ((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt 

2  Rok produkcji pojazdu Wb = 10 Wp = ((Wprmin/Wpof)xWb)x100 pkt 

3 Czas reakcji dla przewozu do 200 km Wc1 = 5 Tr1 = ((Trmin/Trof)xWc1)x100 pkt 

4 Czas reakcji dla przewozu powyżej 200 

km 

Wc2 = 10 Tr 2= ((Trmin/Trof)xWc2)x100 pkt 

 

Kryterium - cena 

 



 

Cmin - najniższa cena 

Cof - cena badanej oferty 

Ca - liczba punktów w kryterium (cena) 

Wa - waga w ocenianym kryterium (cena) 

 

Kryterium - rok produkcji pojazdów 

 

Wp - liczba punktów w kryterium (wiek pojazdów) - maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 

punktów (Wb = 10) 

Wb- waga w ocenianym kryterium (wiek produkcji pojazdów) wynosi 10 

Swp = ((Wprmin/Wpof)xWb)x100 

 

Rok produkcji pojazdów w ZAŁĄCZNIKU NR 6 SWZ musi być wyrażony wyrażony w pełnych latach.  

Do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający nie dopuszcza pojazdów wyprodukowanych przed 2015 

rokiem. 

W przypadku zmiany pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się, że rok 

produkcji pojazdu zgłoszonego nie będzie mniej korzystny od pojazdu ocenionego przez Zamawiającego 

pod względem posiadanych zdolności technicznych. 

 

Kryterium "Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii - Tr" musi być wyrażone 

w pełnych minutach, przy czym: 

- przy przewozach do 200 km, nie może być krótsze niż 20 minut, ani dłuższe niż 60 minut (Tr1) 

- przy przewozach powyżej 200 km nie może być krótsze niż 120 minut, ani dłuższe niż 180 min (Tr2). 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w pierwszym przypadku 20 minut lub mniej to otrzyma 5 punktów, w 

drugim przypadku przy zaoferowaniu czasu reakcji krótszego niż 120 minut - analogicznie 10 punktów). 

  

Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca +Swp +Tr1+ Tr2  

 

2) Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium/kryteria otrzyma 

maksymalna liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt i za 

ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. 

3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścia SWZ oraz ustawą 

pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do 

dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza" 

 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Z wykonawcą, którego oferta bedzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na 

warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ. 

2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty 

jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później 

niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - 

umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie, 



 

3) W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z 

odpowiedniego rejestru, 

4) Przed podpisaniem umowy należy złożyć: 

- kserokopie prawa jazdy kat. D lub D1 kierowców przeznaczonych do realizacji zamówienia, 

- kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia. 

5) W przypadku umów zawieranych z kontrahentami zagranicznymi Wykonawca przed 

podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego jego 

siedzibę podatkową - tzw. certyfikat rezydencji. 

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana, po wyborze oferty - w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego - przedłoży, zawartą na czas obowiązywania niniejszej umowy, 

umowę (lub umowy) ubezpieczenia odpowiedzialności związaną z realizacją przedmiotowej 

umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody 

powstałe w związku z wykonywaniem usłui objętej zamówieniem umowy, na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). 

 

21. Istotne postanowienia umowy 

1) istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 

DO SWZ. 

22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

1) Konieczność zmiany terminów dostaw oraz harmonogramu dostaw (bez zmiany wynagrodzenia) z 

powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub 

części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 

należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne,- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd. 

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające 

porządkowipublicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem 

strajków ustron umowy, 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od zamawiającego, których zamawiający nie 

mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia 

w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

c) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których 

wykonanie stało się konieczne wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 

d) wprowadzenia nowych pojazdów do realizacji zamówienia,  

e) zmiana przedstawicieli osób upoważnionych do kontaktowania, 

f) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki 

VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 



 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca powinnien dostarczyć 

Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym 

wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

 

23. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 

1) W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące środków ochrony prawnej opisanych  

w rozdz. IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

24. Załączniki do specyfikacji 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - Oferta, 

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenia, 

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej, 

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wykaz usług, 

5) ZAŁACZNIK NR 5 - Wzór umowy, 

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wykaz pojazdów, 

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

 

  

............................................................. 

(data i podpis osoby upoważnionej) 


