
Dąbrówka, 21.12.2020 r.  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Numer sprawy: 271.1.9.2020   

Nazwa zadania: Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz                       

z zapewnieniem  opieki nad dowożonymi dziećmi.   

Ogłoszenie w BZP nr 770011-N-2020 z dnia 21.12.2020 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 



z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrówka, krajowy numer 

identyfikacyjny 53369900000000, ul. ul. T. Kościuszki  14 , 05-252  Dąbrówka, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-

mail urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.dabrowka.net.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

www.bip.dabrowka.net.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.bip.dabrowka.net.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

 



 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
Tak 

Inny sposób: 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe ( Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) , osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. 

Adres: 

Urząd Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka - Biuro Obsługi Mieszkańca 

- parter 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół i 

przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi 

dziećmi 

Numer referencyjny: IR.271.1.9.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: 
 



Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części: 
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: a) trasy codziennego dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli 

obejmują teren obwodów szkolnych Gminy Dąbrówka o łącznej długości od 270 do 370 km 

dziennie, b) szczegółowy rozkład tras dowożenia ustala się po opracowaniu przez 

poszczególne szkoły planów nauczania. c) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także 

przewóz uczniów na basen w ramach zajęć sportowych. d) doraźne zastępstwo w dowozie 

dzieci spowodowane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy (gdzie wymagany czas 

reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie 60 minut od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego, potwierdzonego sms-em lub e-mailem) e) w czasie przejazdów należy 

zapewnić uczniom nadzór opiekuna, f) umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia 

umowy do 25.06.2021 r. oraz na okres dwóch lat szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 tj. od dnia 

01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. i od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. g) należy podać stawkę za 

1 km h) warunki organizacyjne przewozu uczniów zostaną szczegółowo uzgodnione po 

opracowaniu przez poszczególne szkoły planów nauczania, 

 

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

60100000-9 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 

Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. 



Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych 

zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione 

zostaną przesłanki tam określone. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług 

może stanowić nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego . 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 23.06.2023 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, 

zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych 

prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają 

siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do 

świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał 

aktualną licencję zezwalającą na przewóz osób pojazdami samochodowymi, zgodnie z ustawą 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 1265 ze zm.). 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w 

realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na 

Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie uczniów do 

szkół podstawowych i/lub gimnazjów i/lub przedszkoli wraz z zapewnieniem im opieki. 

Każda z wykonanych usług powinna dotyczyć transportu dzieci do szkół na trasach o łącznej 

długości minimum 150 km dziennie. b) Potencjał techniczny, o określonych parametrach 

którym dysponuje wykonawca - • wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje 

odpowiednimi środkami transportu, dwoma autobusami przystosowanymi do bezpiecznego 

przewozu dzieci i młodzieży wyposażonymi każdy w minimum 50 miejsc siedzących. 

Warunki przewozu uczniów powinny być zorganizowane zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 

2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.) Każdy środek transportu 

musi posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NW c) Kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do 



funkcji, jaka zostanie im powierzona - Wykonawca obowiązany jest wykazać, że dysponuje 

osobami: - osoba zarządzająca przewozami posiadająca kwalifikacje potwierdzone 

certyfikatem kompetencji zawodowych; - kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania autobusami, dodatkowo posiadający co najmniej roczne doświadczenie zawodowe 

w kierowaniu autobusami (minimum dwie osoby); - opiekunowie dzieci posiadający 

wykształcenie minimum podstawowe i przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na 

stanowisku opiekuna (wychowawcy, nauczyciela) dzieci w następujących placówkach lub 

zakładach pracy: w dowożeniu dzieci do szkół i przedszkoli, w opiece w zakładach 

opiekuńczo-wychowawczych, w opiece w zakładach kulturalnooświatowych lub innych 

zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi (minimum dwie osoby) 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 
Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1.wykaz usług 2. wykaz narzędzi 3. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy 4. wykaz osób 5.aktualną 



licencję zezwalającą na przewóz osób pojazdami samochodowymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 1265 ze zm.) 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz o nie 

podleganiu wykluczeniu 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 



Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 



 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

CENA 60,00 

ROK PRODUKCJI POJAZDÓW 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 



 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1) zmiany danych teleadresowych, osób wykonujących zamówienie 2) zmian ewentualnego 

podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek 

Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 3) rozszerzenie zakresu 

podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - na wniosek 

Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego 4) zmiany terminu wykonywania 

umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie nastąpi lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 5) zmiany ceny 

brutto - w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT 6) zmiany zasad dokonywania 

odbioru 7) nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp zmiana danych związanych 

z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego). 



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 
Data: 05.01.2021, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych( art. 13 RODO) na podstawie 

przepisów prawa w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRZETARGÓW LUB 

ZAPYTAŃ OFERTOWYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego 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), dalej: „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem Danych Osobowych 

(ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce, reprezentowany przez Wójta Gminy Dąbrówka, z 

siedzibą przy ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. NIP: 7621450654. REGON: 

000533699. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej, poczty mailowej: 

urzad@dabrowka.net.pl lub pod numerem telefonu: 29 757 80 02. 2. W Urzędzie Gminy 

Dąbrówka wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pani Daria Bartnicka, z którym 

może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@odosc.pl 3. Celem 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: a) prowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia lub zapytania ofertowego oraz ich archiwizacja; b) zawarcie i realizacja z 

Panią/Panem umowy cywilnoprawnej lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) gdy jest to niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit 

c) RODO); b) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) RODO); c) gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d) RODO); d) w pozostałych 

przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO);. e) jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą ujawniały pochodzenie rasowe lub etniczne, 



poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych, lub będą danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi lub danymi 

dotyczącymi zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzane będą zgodnie z art. 

9 ust. 2 lit. a), f) lub j) RODO. 5. Przetwarzanie dany osobowych odbywa się przede 

wszystkim na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 

2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 6. 

Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest: a) 

niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Urząd Gminy Dąbrówka przez 

obowiązujące przepisy prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak też przetwarzać dane osobowe w celu 

zawarcia umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie 

obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu 

właściwego rozpatrzenia sprawy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym do zawarcia 

umowy cywilnoprawnej, skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy. b) 

dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą. 7. Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO. Aby skorzystać z poniższych praw, 

proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@odosc.pl: a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania; b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych; c) przenoszenia swoich danych osobowych; d) cofnięcia zgody na 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 9. Udostępnianie danych osobowych 

przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących 

przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa 

dane osobowe mogą być udostępniane: a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na 

udokumentowany wniosek; b) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje 

Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; c) 

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia 

korespondencji; 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania 

zawartej umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w 

przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do ustalenia, obrony lub dochodzenia 

roszczeń (3 i 6 lat) oraz przez okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w 

szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy. Co do zasady okres 

przechowywania danych osobowych wynika z jednolitego rzeczowego wykazu aktu Gminy. 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą 

przechowywane do czasu jej odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 


