Mniów, dnia 25.06.2019r.
Znak: OS.271.1.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)
POSTĘPOWANIE PROWADZONE PN.:
,,Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020’’
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

ZATWIERDZIŁ
w dniu 25.06.2019r.:
WÓJT
/-/
Piotr Wilczak

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mniów, 26-080 Mniów
ul. Centralna 9;
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mniow.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących 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;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- 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
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UWAGA
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest:
1) dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ (treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ),
2) bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej.
Zamawiający na stronie www.bip.mniow.pl zamieszcza istotne dla przedmiotowego
postępowania informacje, w szczególności:
1) treść pytań dotyczących treści SIWZ i treść udzielonych przez Zamawiającego
wyjaśnień,
2) modyfikacje treści SIWZ,
3) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Złożenie oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ, skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89
ust.1 pkt2 Pzp).

1. INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:

Gmina Mniów
z siedzibą: 26-080 Mniów, ul. Centralna 9
reprezentowana przez:
Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów.
Telefon 41 373 70 04 fax: 41 373 70 24
Adres do korespondencji e-mail: ug@mniow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest
SIWZ www.bip.mniow.pl

Nazwa i numer referencyjny
nadany sprawie przez
Zamawiającego:

,,Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku
szkolnym 2019/2020’’
OS.271.1.2019

Sposób porozumiewania się
Zamawiającego
z Wykonawcami oraz osoby
upoważnione do kontaktu
z Wykonawcami:

Wnioski, informacje, oświadczenia i zawiadomienia
zamawiający i wykonawcy przekazują:
1) pisemnie:
a) drogą pocztową na adres
korespondencyjny: Gmina Mniów,
26-080 Mniów, ul. Centralna 9,
b) osobiście w sekretariacie Urzędu
Gminy Mniów, 26-080 Mniów, ul.
Centralna 9, w godzinach pracy
urzędu (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy), odpowiednio:
od 730 do 1700- poniedziałek,
od. 730 do godz. 1530 –– wtorek - piątek.
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2) faksem na numer: (41) 37-37-024.
3) drogą elektroniczną na adres:
ug.@mniow.pl
Każdorazowo w treści przekazywanego dokumentu
należy przywołać numer referencyjny nadany sprawie
przez Zamawiającego: OS.271.1.2019. W przypadku
przekazania treści wniosku, informacji, oświadczenia
lub zawiadomienia za pomocą faksu lub e-maila, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoba do kontaktu z
Wykonawcami:
Miejsce opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu:

Pani Paulina Komisarczyk, tel.: (41)37 37 004

1) Biuletyn Zamówień Publicznych
2) strona internetowa Zamawiającego www.bip.mniow.pl
3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Dowóz uczniów do placówek
oświatowych w roku szkolnym 2019/2020’’, zlokalizowanych odpowiednio na terenie Gminy
Mniów oraz Miasta Kielce.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi:
Zamówienie zostało podzielone na 2 Części:
1) Część nr 1 – Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Mniów
w roku szkolnym 2019/2020,
2) Część nr 2 – Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na
terenie Miasta Kielce w roku szkolnym 2019/2020.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
Nr części : Opis:
1

Temat: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Mniów
w roku szkolnym 2019/2020
Kod określony w słowniku głównym Wspólnego Słownika Zamówień
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(CPV): 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu
drogowego osób
Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół na godzinę
rozpoczęcia zajęć lekcyjnych ustaloną przez dyrekcję placówki oświatowej oraz
odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603 z późn. zm.) na
terenie Gminy Mniów w

roku szkolnym 2019/2020 na trasach: miejsce

zamieszkania- szkoła- miejsce zamieszkania.
Trasa nr 1
SP Grzymałków →Wrzoski → Wiązowa → Wólka Kłucka → Mokry Bór →
Skoki → SP Grzymałków
Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 1 –ok. 11,5 km
Trasa nr 2
SP Grzymałków → Pałęgi →Straszów → Sośnina → Gliniany Las →
SP Grzymałków
Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 2 –ok. 11,5 km
Trasa nr 3
SP Mniów → Pępice (Barania Góra)→ SP Cierchy → Cierchy → Piaski
→Malmurzyn→ Stachura (wjazd) → SP Mniów
Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 3 –ok. 17 km
Trasa nr 4
SP Mniów → Węgrzynów → Borki → Zachybie → Borki → SP Grzymałków
→ Borki → Węgrzynów → SP Mniów
Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 4 –ok. 14 km
Trasa nr 5
SP Grzymałków → Skoki→ Mokry Bór → Wólka Kłucka → Wiązowa→
Wólka Kłucka →Wrzoski → SP Grzymałków
Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 5 –ok. 12 km
Trasa nr 6
SP Grzymałków → Pałęgi → Straszów → Sośnina → Gliniany Las →
SP Grzymałków
Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 6 –ok. 11,5 km
Trasa nr 7
SP Grzymałków → Skoki→ Mokry Bór → Wólka Kłucka → Wiązowa→
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Wólka Kłucka →Wrzoski → Pałęgi → Straszów → Sośnina → Gliniany Las →
SP Grzymałków
Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 7 –ok. 19,5 km
Trasa nr 8
SP Mniów → Stachura (wjazd) → Malmurzyn→ Piaski → Cierchy →
SP Cierchy → Pępice (Barania Góra)→ SP Mniów
Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 8 –ok. 17 km
Trasa nr 9
SP Mniów → Pielaki → Lisie Jamy →Przełom → Olszyna → SP Mniów
Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 9 –ok. 12 km
Podana ilość kilometrów jest ilością szacunkową służącą do prawidłowego
opracowania oferty.
Szczegóły związane z dowozem i odwozem
przywozu

tj.: liczba

uczniów, godziny

i odwozu, miejsca wsiadania i wysiadania, będą ustalane przez

dyrektorów poszczególnych szkół

z wybranym oferentem. Zamawiający

zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dowożonych uczniów (do 15%), która
jest wielkością szacunkową i związaną z tym zmianą tras dowozu uczniów
i

miejsc

przystanków

(zabierania

uczniów).

Podane

ilości

uczniów

z poszczególnych miejscowości są aktualne na dzień ogłoszenia zamówienia.
Dzieci wskazane do dowozów przez Dyrektorów szkół z miejscowości:
•

Pępice 17 uczniów

•

Węgrzynów 42 uczniów

•

Stachura 20 uczniów

•

Lisie Jamy 14 uczniów

•

Piaski 18 uczniów

•

Malmurzyn 6 uczniów

•

Przełom 15 uczniów

•

Olszyna 2 uczniów

•

Cierchy 4 uczniów

•

Pielaki 4 uczniów

•

Mokry Bór 11 uczniów

•

Skoki 29 uczniów

•

Wólka Kłucka 21 uczniów

•

Straszów 21 uczniów
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•

Sośnina 9 uczniów

•

Gliniany Las 27 uczniów

•

Pałęgi 16 uczniów

•

Wrzoski 21 uczniów

•

Wiązowa 6 uczniów

•

Borki 51 uczniów

•

Zachybie 9 uczniów

Uczniowie rano muszą być pod daną szkołę dowiezieni nie później niż na 10
minut przez rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, a odwóz ma się rozpoczęć po
zakończonych zajęciach lekcyjnych spod danej szkoły do miejscowości
zamieszkania. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia w autobusie miejsc
siedzących dla wszystkich uczniów oraz opiekuna, bezpieczeństwa uczniów w
czasie dowozu i odwozu. Wielkość pojazdów na całej trasie lub na danym
odcinku trasy należy dostosować do ilości przewożonych osób. W uzgodnieniu
z dyrekcją szkoły oferent zapewnia bezpłatny przejazd wyznaczonym
opiekunom na danej trasie. W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu
będzie niższa niż +5 ºC, Wykonawca zobowiązany jest do ogrzewania pojazdu
bez

dodatkowego

wynagrodzenia.

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących przewozów dzieci
szkolnych. Dowożenie dzieci odbywać się ma środkami transportu z aktualnym
przeglądem technicznym, odpowiednio oznakowanymi i ubezpieczonymi.
Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie dowozu i przywozu.
2

Temat: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na
terenie Miasta Kielce w roku szkolnym 2019/2020
Kod określony w słowniku głównym Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu
drogowego osób
Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
specjalnych w Kielcach na godzinę rozpoczęcia zajęć lekcyjnych ustaloną przez
dyrekcję placówki oświatowej oraz odwóz po zakończonych zajęciach
lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.
U. z 2017r. poz. 1603 z późn. zm.) w roku szkolnym 2019/2020 na trasach:
miejsce zamieszkania- szkoła- miejsce zamieszkania. Usługa winna być
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wykonana własnym środkiem transportu wyposażonym w windę dla
niepełnosprawnych i miejsce na wózek inwalidzki.
Liczba uczniów do przewozu – 8 (na dzień przygotowywania SIWZ)
Rogowice – 1 osoba
Mniów – 2 osoby
Grzymałków- 2 osoby
Mokry Bór – 1 osoba
Pępice – 2 osoby
Dowóz na zajęcia:
Teren miasta Kielce na ul. Krakowską, Kryształową, Szkolną, Warszawską,
Jagiellońską
Przebieg dzienny środka transportu określa się na około 140 km
Uczniowie rano muszą być pod daną szkołę dowiezieni nie później niż na 10
minut przez rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, a odwóz ma się rozpoczęć po
zakończonych zajęciach lekcyjnych spod danej szkoły do miejscowości
zamieszkania. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia w autobusie/busie
miejsc siedzących dla wszystkich uczniów oraz opiekuna, bezpieczeństwa
uczniów w czasie dowozu i odwozu. Wielkość pojazdu na całej trasie należy
dostosować do ilości

przewożonych osób. Szczegółowy harmonogram

przewozu dzieci ustalany będzie z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Oświaty w
siedzibie Zamawiającego. Oferent zapewnia bezpłatny przejazd opiekunowi na
trasie. W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +5 ºC,
Wykonawca zobowiązany jest do ogrzewania pojazdu bez dodatkowego
wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich
wymogów prawnych dotyczących przewozów dzieci szkolnych. Dowożenie
dzieci odbywać się ma

środkami transportu

z aktualnym przeglądem

technicznym, odpowiednio oznakowanymi i ubezpieczonymi.
Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie dowozu i przywozu.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności
bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania.
Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby
posiadające wymagane kwalifikacje do właściwego wykonania przedmiotu umowy tj.
zapewnienie kierowcy pojazdu, którym będzie realizowane zamówienie zatrudnionego na
podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej połowy pełnego etatu.
UWAGA !!!
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Powyższy wymóg nie dotyczy Wykonawcy lub jego wspólników, którzy zamierzają realizować
zamówienie samodzielnie.
3.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
- od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.,
5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Lp. Warunki udziału w postępowaniu
1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca przedłoży wykaz minimum 2 (dwóch) usług, wykonanych w okresie trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie-, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego
zamówienia, o wartości nie mniejszej niż:
Część 1 – 150 000,00 zł brutto;
Część 2 – 30 000,00 zł brutto;
każda wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym każda
z usług musi spełniać poniższe warunki:
1) 9 (dziewięć) miesięcy - minimalna ciągłość trwania każdej z wykonywanych
usług określona w miesiącach.
2) 100 (sto) km dziennie - minimalna długość dziennych tras w czasie każdej
z wykonywanych usług.
Wykonawcy muszą dysponować odpowiednią ilością pojazdów do realizacji zamówienia
o podanej poniżej ilości miejsc w tym siedzących dla poszczególnych części:
Część 1 –
- minimum 2 autobusów (busów) o ilości miejsc siedzących min. 60
- minimum 1 autobusu (busu) o ilości miejsc siedzących min. 40,
w przypadku złożenia oferty na część nr 1;
Część 2 - minimum 1 autobusu (busa) przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, wyposażony w windę i miejsce na wózek inwalidzki z liczbą miejsc
siedzących min. 10,
w przypadku złożenia oferty na część nr 2;
Każdy z oferowanych autobusów musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) o których
mowa w art. 2 pkt 41a oraz wymogi § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).
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6.

Zamawiający zastrzega, iż zmiana zaoferowanych autobusów może nastąpić jedynie
po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i uzyskaniu zgody Zamawiającego. Do
wniosku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające, iż
nowe pojazdy służące do wykonania przedmiotu umowy spełniają warunki określone
powyżej.
Wykonawcy muszą dysponować odpowiednią liczbą kierowców, którzy będą do
dyspozycji Wykonawcy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
dla
poszczególnych części:
Część 1 –
- minimum 3 kierowców ,
w przypadku złożenia oferty na część nr 1;
Część 2
- minimum 1 kierowcy
w przypadku złożenia oferty na część nr 2;
- z których każdy:
1) posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
posiada Prawo jazdy kategorii D - spełniania wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt
3-5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
58 z późn. zm.)
2) ma ukończone szkolenie o którym mowa w art. 6 ust. 3a i 3b Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega, iż zmiana kierowcy może nastąpić jedynie po złożeniu
pisemnego wniosku Wykonawcy i uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zmiana
kierowcy, może nastąpić również bez podania przyczyny przez Zamawiającego
(z przyczyn dla niego wiadomych).
Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek,
posiadania ważnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. na
podstawie złożonych dokumentów.
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

6.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
6.2 Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z
postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
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ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
498) ;
6.3 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.
7 ustawy Pzp.
6.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna
przedstawione dowody za wystarczające.
6.5 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania,
ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
Lp.
1

Wymagany dokument
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (wg wzoru nr 3
do specyfikacji).

7.2 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:
Lp.
1

Wymagany dokument
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wg wzoru nr 1 do specyfikacji).

7.3 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.4 Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w
pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
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krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp.
7.6 Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Lp.
1

Wymagany dokument
Wykaz usług

Wykonawca przedłoży wykaz minimum 2 (dwóch) usług, wykonanych w okresie trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie-, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego
zamówienia, o wartości nie mniejszej niż:
Część 1 – 150 000,00 zł brutto;
Część 2 – 30 000,00 zł brutto;
każda wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym każda
z usług musi spełniać poniższe warunki:
2) 9 (dziewięć) miesięcy - minimalna ciągłość trwania każdej z wykonywanych
usług określona w miesiącach
3) 100 (sto) km dziennie - minimalna długość dziennych tras w czasie każdej
z wykonywanych usług
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów przedkłada- oświadczenie
wykonawcy (wg wzoru nr 5 do specyfikacji).
Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

2

Wykaz autobusów (busów) dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz wykaz kierowców którzy będą do
dyspozycji wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami (wg wzoru nr 6 do specyfikacji).
3

Licencja
Licencja uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)

4) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:
Lp.
1

Wymagany dokument
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
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dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

3

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

4

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt. 7.5 ppkt 2) (Lp 1-3)

5) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Lp.

Wymagany dokument

1

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że
nie otwarto jego likwidacji
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

7.7 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww.
dokumentów, 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, z uwzględnieniem terminów ich ważności.
7.8 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
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7.9 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega,
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg
wzoru nr 4 do specyfikacji).

Inne wymagane dokumenty:
Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz części zamówienia,
podwykonawcom

której

wykonanie

wykonawca

zamierza

powierzyć

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
(wg wzoru nr 7 do specyfikacji).

7.10
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.11
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
7.12
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania
Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego
posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane
dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
7.13
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
7.14
Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.15
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.
7.16
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej.
7.17
W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.18
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
7.19 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
8

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP

8.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych
lub
sytuacji
finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
8.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym
celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, a których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.
8.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
8.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa
w pkt. 7.1 SIWZ.
8.6 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 7.5 ppkt 2 SIWZ.
8.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
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podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
8.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt.8.1 SIWZ.
9

INFORMACJA
DLA
WYKONAWCÓW
ZAMIERZAJĄCYCH
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

POWIERZYĆ

9.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
9.2 Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm Podwykonawców.
9.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
realizację zamówienia.
9.4 Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
9.5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 7.1SIWZ.
9.6 Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 7.1SIWZ,
potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
9.7 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.
9.8 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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10 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH

SIĘ

O

10.1
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt.7.1
SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
11 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

11.1
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, faksem lub e-mail.
11.2
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn.
zm., każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
11.3
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11.4
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
11.5
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11.6
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.5., lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.5.
11.7
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
11.8
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
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12.1
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium
przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości:
1) Na Część nr 1 zamówienia – 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100),
2) Na Część nr 2 zamówienia – 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100),
12.2

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
12.3

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku, gdy:

1) oferta nie będzie zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą, w tym
również na przedłużony okres związania ofertą,
2) wadium zostało wniesione w innej formie lub w mniejszej wysokości niż określił
Zamawiający.
12.4
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy:
11 8493 0004 0030 0506 0134 0007
Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium, Znak sprawy: OS.271.1.2019 – Część
zamówienia nr ….”.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego, a nie data wydania
dyspozycji przelewu, dlatego Wykonawca powinien uwzględnić potrzebny czas, który
upływa od momentu wydania polecenia przelewu do momentu uznania rachunku
Zamawiającego.
12.5

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony
do oferty;
2) niepieniężnej – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego
kopia w ofercie.
12.6
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością
jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w
pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy
dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Oryginalny
dokument poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty w sposób
umożliwiający jego wyjęcie np. w oddzielnej koszulce.
12.7
Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a,
2 i 4 ustawy Pzp.
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12.8
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
12.9
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona.
12.10
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

13 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.2
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
13.3
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez
Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
13.4
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

14.1
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
14.3
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.4
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli
oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania
oferty.
14.5
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być
sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego
załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
14.6
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i
czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
14.7
Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane,
złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby)
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i
ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winien być opatrzony pieczęcią imienną
Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
14.8
Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z
dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone
przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
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14.9
Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w
przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
14.10
Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w
zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w
następujący sposób: Oferta na: ,,Dowóz uczniów do placówek oświatowych w
roku szkolnym 2019/2020’’nie otwierać przed 2019-07-03 godz. 10:30.
14.11
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed
upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane
w sposób wskazany w pkt 14.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
14.12
W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), Wykonawca winien, nie później niż
w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z
uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą:
”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
15 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

15.1
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,- Sekretariat Urzędu
Gminy Mniów do dnia 2019-07-03 do godz. 10:00.
15.2
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została
złożona po terminie składania ofert.
15.3
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-07-03 o godz. 10:30, w siedzibie
Zamawiającego,(Sala Konferencyjna). Otwarcie ofert jest jawne.
15.4
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.5
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, czasu podstawienia pojazdu zastępczego.
15.6
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.bip.mniow.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, czasu podstawienia pojazdu zastępczego.
16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

16.1
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za jeden
dzień wykonania usługi stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy,
uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z niniejszą SIWZ.
16.2
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej
SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
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Kalkulacja ceny winna uwzględniać wymagania Zamawiającego, w zakresie
standardu, jakości i sposobu wykonania usługi.
16.3
Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie
realizowana usługa, zapoznać się ze stanem dróg, możliwościami przejazdu,
dojazdu, zawracania itp. oraz uwzględnić to w kalkulacji ceny oferowanej.
16.4
Uznaje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje
dotyczące ryzyka, ewentualnych wydatków oraz wszelkich innych okoliczności
wpływających lub oddziałujących na jego ofertę.
16.5
Uznaje się, że Wykonawca przed złożeniem oferty upewnił się, co do jej
prawidłowości i kompletności, oraz stawek i cen przyjętych do wyliczenia ceny
oferty, które winny pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z umowy.
16.6
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w
walucie PLN.
16.7
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16.8
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
17 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1
Zamawiający będzie oceniał oferty złożone na zadania częściowe według
następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60 %

2

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

40 %

17.2
Punkty przyznawane za podane w pkt 17.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Nr
kryterium
1

2

Wzór
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga (60%)
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym czasu podstawienia pojazdu zastępczego podanego w
minutach.
Wg ww. kryterium "Czas podstawienia pojazdu zastępczego" zostanie przyznanych od 0
do 40 pkt :
do 20 minut - 40 punktów
21 - 30 minut - 32 punktów
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31 - 40 minut - 24 punktów
41 - 50 minut - 16 punkty
51 - 60 minut - 8 punkty
61 - 120 minut - 0 punktów
Wymagany, najdłuższy możliwy Czas podstawienia pojazdu zastępczego zadeklarowany
przez Wykonawcę to 120 minut.
Zadeklarowanie Czasu podstawienia pojazdu zastępczego dłuższego niż 120 minut będzie
skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.

17.3
Ocena ogólna danej oferty w zakresie części zamówienia polegać będzie
na zsumowaniu punktów wyliczonych w poszczególnych kryteriach: w kryterium
„CENA” oraz w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU
ZASTĘPCZEGO”.
P = C + Czas zast.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w zakresie części
zamówienia (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
17.5
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz, z zastrzeżeniem pkt 17.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
17.6
Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu
17.8 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
17.9Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
17.10 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
17.4

18 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
18.2Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni
na stronie internetowej www.bip.mniow.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1
i 5-7 ustawy Pzp.
18.3Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
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zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
19 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

19.1Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
19.2Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
19.3W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
19.4Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.
20 WYMAGANIA
UMOWY

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
21 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

21.1Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
21.2Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w warunkach:
a) określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań
zmienionych przepisów.
22 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
22.2Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.3Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
22.4Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
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zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
22.5Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
22.6Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
22.7Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
22.8Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.9Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
23 AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
24 POZOSTAŁE INFORMACJE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
- Załącznik nr 1
- Oświadczenia Wykonawcy/ów o przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 2
- Wzór umowy
- Załącznik nr 3
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
- Załącznik nr 4
- Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów
- Załącznik nr 5
- Wykaz usług
- Załącznik nr 6
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.
- Załącznik nr 7
- Oświadczenie o częściach zamówienia, które mają być powierzone
podwykonawcom
- Załącznik nr 8

- Formularz ofertowy

Strona: 24/24

