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DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ   

O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 200 000 EURO  

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

 Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) [dalej: Pzp] 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na zadanie pod nazwą: 

 

 

„Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 

2013/2014 tj.: od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku codziennie 

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, 

pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:  

 
Zespół Szkół w Bliżynie 

ul. Piaskowa 26 

26-120 Bliżyn 

 

tel.   041-25-41-810 

fax.  041-25-41-810 

 

 

 

 

Strona internetowa: www.ugblizyn.bip.doc.pl 

Menu jednostki organizacyjne:  Zespół Szkół w Bliżynie 

 
 

Znak sprawy: ZS.318.271.1.2013 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

http://www.ugblizyn.bip.doc.pl/
http://www.ugblizyn.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=32466
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Załączniki do SIWZ: 

 

1.  Druk oferty                    -  zał. Nr 1 

 

2. Opis usługi transportowej       -  zał. Nr 2 

 

3. Wzór  umowy           -  zał. Nr 3 

 

4.  Druk wykazu usług /doświadczenie zawodowe/     -  zał. Nr 4 

 

5. Druk wykazu sprzętu          - zał. Nr 5 

 

6. Druk wykazu osób        - zał. Nr 6

                 

7. Druk oświadczenia stosowanie do art. 22  ust. 1 ustawy Pzp              - zał. Nr 7 

 

8.  Druk oświadczenia stosownie do art. 24 ust.1 ustawy Pzp         - zał. Nr 8 

 

9. Druk oświadczenia stosownie do art. 24 ust.1 pkt 2 utawy Pzp        - zał. Nr 9 

 

10.  Druk oświadczenia stosowanie do art. 22 Pzp  dla Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o wykonanie zadania                     - zał. Nr 10 

 

11. Druk oświadczenia stosowanie do art. 24 Pzp  dla Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o wykonanie zadania                     - zał. Nr 11 

 

12. Wzór zobowiązania stosownie do art. 26 ust. 2b Pzp   - zał. Nr 12 
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1. NNaazzwwaa  ii  aaddrreess  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo..  

 

Zespół Szkół w Bliżynie 

ul. Piaskowa 26 

26-120 Bliżyn 

 

tel.   041 – 25-41-810 

fax.  041 – 25-41-810 

 

  

Strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu: 

www.ugblizyn.bip.doc.pl: 

menu: jednostki organizacyjne:  Zespół Szkół w Bliżynie 

NIP:  663-183-58-81  

REGON: 292834003 

 

Godziny urzędowania:  poniedziałek – piątek  8
00

 – 15
00

 
 

2. TTrryybb  uuddzziieellaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa..  

 

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie   

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

3. OOppiiss  pprrzzeeddmmiioottuu  zzaammóówwiieenniiaa..  

 

3.1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 

- Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 tj.: 

od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu 

zorganizowanej grupy dzieci. 

- Dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z opracowanymi poniżej trasami: 

Trasa 1: 

 usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie (105 km): 

Bliżyn-Rędocin-Mroczków-Bliżyn -  w ilości około 42 uczniów, 

 dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 7
40 

 lub 8
25

 oraz 

odwóz dzieci w godz. 13
00

 – 15
00

. 

 zamawiającemu przysługuje prawo przewozu dzieci do szkoły w Mroczkowie w ilości 

ok. 5 osób. 

Trasa 2: 

 usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie: 

Bliżyn-Kucębów-Odrowążek-Sorbin-Bliżyn  - w ilości 55 uczniów, 

 dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 7
40

 lub 8
25

 oraz 

odwóz dzieci w godz. 13
00

 – 15
00

. 

http://www.ugblizyn.bip.doc.pl/
http://www.ugblizyn.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=32466
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 Pozostałe warunki wykonania przedmiotowego zadania przedstawia opis usługi 

transportowej, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy – stanowiący  

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

3.2. Obowiązki Wykonawcy. 

 

Wykonawca powinien posiadać minimum dwa autobusy posiadające miejsca 

siedzące, przystosowane do przewozu zorganizowanej grupy dzieci. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych  

i higienicznych warunków przejazdu. 

Pojazdy, którymi będą przewożeni uczniowie muszą być sprawne pod względem 

technicznym. 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni 

uczniowie od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego i terminowego podstawiania autobusu 

w wyznaczonym miejscu i czasie. 

Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się  
z przebiegiem tras przejazdu. 

Wykonawca ma obowiązek być w stałym kontakcie z Dyrektorem szkoły oraz 

osobami opiekującymi się dziećmi na trasie przejazdu. 

Wykonawca ponosi skutki za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane 

wykonaniem przedmiotu zadania. 

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest przyjąć, zaakceptować i wypełnić 
następujące warunki wykonania zamówienia dotyczące bezpieczeństwa transportu: 

a. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tj. 

Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), 

b. bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo  

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.), a w szczególności: 

c. art. 66 w kwestii warunków technicznych pojazdu, 

d. zapewnienie pełnej dyspozycyjności związanej z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, w każdym terminie mieszczącym się w okresie od 2 września 2013 roku 

do 27 czerwca 2014 roku. 

 

3.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

- 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), 

- 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, 

- 60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą. 

  
 
 

4. TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa..  

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 27.06.2014r. 

 

 

 
  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-transportowe-z-wylaczeniem-transportu-odpadow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-w-zakresie-transportu-drogowego
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Wynajem-pojazdow-przeznaczonych-do-transportu-osob-wraz-z-kierowca
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5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału  w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 tj.:  

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

 

 warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. przedstawi 

aktualną licencją, koncesją lub zezwoleniem na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego osób na okres obejmujący termin 

wykonywania zadania. 

 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

 warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał usługę,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 

rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.: 

 wykonał lub wykonuje należycie minimum 1 usługę 

o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem 

zadania tj. przewóz uczniów do szkół przez okres  

co najmniej 10 - ciu miesięcy  o wartości nie mniejszej niż 

40.000,00 zł. brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty  

i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: 

  PPootteennccjjaałł  tteecchhnniicczznnyy::    
 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem 

technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia - tj. minimum 2 

autobusami umożliwiającymi przewóz  do 55 osób. 

  OOssoobbyy  zzddoollnnee  ddoo  wwyykkoonnaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa::  

 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje minimum 2 kierowcami, którzy 

posiadają odpowiednie uprawnienia do przewozu osób- aktualne prawo jazdy kat. D. 

 przedłoży oświadczenie, że dysponuje wskazanymi osobami posiadającymi wymagane 

  uprawnienia. 

 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50.000,00zł. 

 

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

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1. 

5. WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ooppiiss  ssppoossoobbuu  ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceennyy  

ssppeełłnniiaanniiaa  ttyycchh  wwaarruunnkkóóww..    
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5.3.  Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy  

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

5.4. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie: 

 

5.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 

ustawy Pzp).  

5.4.2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej 

dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. 

5.4.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie 

z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią  pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

5.4.4. Każdy z podmiotów występujący wspólnie w ramach konsorcjum, spółki cywilnej, 

nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp. 

5.4.5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 Pzp. 

 

5.5.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu: 
 

5.5.1. Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie 

załączonych do oferty dokumentów, wg kryteriów „spełnia” lub „nie 

spełnia”, o których mowa w pkt. 6.2. 

5.5.2. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie 

uznane przez Zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie 

skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 

26 ust. 3 Pzp. 

5.5.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 

albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia  

i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. 

5.5.4. Zamawiający zaniecha wzywania Wykonawcy do uzupełnień, o których 

mowa w ust. 2, jeżeli mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać 

odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

5.5.5. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego muszą 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz spełnianie  przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
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wymagań określonych przez zamawiającego, nie póżniej niż w dniu,  

w którym upłynął termin składania ofert. (art. 26 ust. 3 Pzp). 

5.5.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 

ust. 4 Pzp. 
 

 

6. WWyykkaazz  oośśwwiiaaddcczzeeńń  lluubb  ddookkuummeennttóóww,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć  WWyykkoonnaawwccyy                              

ww  cceelluu  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu::  

 

6.1.  Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, 

oświadczeń  i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania 

(załącznik nr 1 do SIWZ) należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 6.2., 6.3. i 

6.4. Brak załączenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie 

uznane przez Zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować 

wykluczeniem Wykonawcy  z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu obok oferty 

wykonania (załącznik nr 1 do SIWZ) lub oferta samodzielnie sporządzona przez 

Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem Wykonawca składa: 

 

6.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa  

 w art. 22 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.  

 1 pkt. 1- 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 7 do SIWZ,  

Wymagana forma dokumentu – oryginał 

 

 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania 

przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda załączenia do 

oferty: 

 

b) Aktualnej licencji, koncesji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób na okres obejmujący termin wykonywania zadania. 

 

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę. 

 

c) Wykazu (wypełniony załącznik Nr 4 do SIWZ) potwierdzającego, że wykonał, 

usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

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

na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie tj.:  

   wykonał lub wykonuje należycie minimum 1 usługę o charakterze  

i złożoności porównywalnej z zakresem zadania tj. przewóz uczniów  

do szkół przez okres co najmniej 10 - ciu miesięcy  o wartości nie 

mniejszej niż 40.000,00 zł. brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty  
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i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę. 

 

 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do 

wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: 

 

d) Wykazu sprzętu (wypełniony załącznik Nr 5 do SIWZ), w którym Wykonawca 

wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym 

wykonanie przedmiotowego zamówienia - tj. min. 2 autobusami umożliwiającymi 

przewóz  do 55 osób. 

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 

 

 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający 

żąda: 

e) wykazu osób (wypełniony załącznik Nr 6 do SIWZ), w którym Wykonawca 

wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje 

minimum 2 kierowcami, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do przewozu 

osób - aktualne prawo jazdy kat. D. 

 

                Wymagana forma dokumentu (wykazu, zobowiązania) – oryginał 

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. 

dokumenty mogą być składane łącznie. 

 

f) Oświadczenie (wypełniony załącznik Nr 6 do SIWZ), że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają w/w wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.  

 

                        Wymagana forma dokumentu oryginał 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie 

w/w dokumenty mogą być składane łącznie. 

 

 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącą 

sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda: 

 

g) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert na kwotę min. 

50.000zł.  

 

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę. 
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6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 8 do SIWZ, 

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 
Uwaga! 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,  

i brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 Pzp – nie później niż na dzień składania ofert 

 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy (załącznik nr 9 do SIWZ). 

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez 

notariusza. 

 
c) Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp (Wykonawca/każdy podmiot musi złożyć jeden  

z poniższych dokumentów):  

a. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - 

wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ, 

albo  

b. informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej  - wg wzoru 

określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 

6.4. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 

 

a) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp,  

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  

z nich przy wykonaniu zamówienia,  w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów (załącznik nr 12 do 

SIWZ). 

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 

 

b) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik. 

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
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c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, 

spółek cywilnych) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia. 

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 

 

d) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 

zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 

 oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy Pzp – załącznik nr 10 do  SIWZ, 

 oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem załącznika nr 11 

do SIWZ, 

 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp,  z wykorzystaniem  załącznika  nr  9 do SIWZ. 

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał. 

 

6.4.1. Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 231) – 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca,  

w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może 

przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich 

prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał. 

 

6.5. Dokumenty wymagane od wykonawców   mających siedzibę lub   

miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 231). 

b) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
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7. IInnffoorrmmaaccjjee  oo  ssppoossoobbiiee  ppoorroozzuummiieewwaanniiaa  ssiięę  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo    

zz  WWyykkoonnaawwccaammii  oorraazz  pprrzzeekkaazzyywwaanniiaa  oośśwwiiaaddcczzeeńń  lluubb  ddookkuummeennttóóww,,  aa  ttaakkżżee  

wwsskkaazzaanniiee  oossóóbb  uupprraawwnniioonnyycchh  ddoo  ppoorroozzuummiieewwaanniiaa  ssiięę  zz  wwyykkoonnaawwccaammii::  

 

7.1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami  

i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony 

jest forma pisemna lub faks: 041-25-41-810, albo drogą elektroniczną na adres: 

agab2404@gmail.com 

7.2. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość 

prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu  

(z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie). 

7.3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są 

za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer 

faksu lub a pocztę elektroniczną podane przez Wykonawcę zostało mu 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma.  

7.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania   

korespondencji drogą faksową przez całą dobę. 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, o każdej 

zmianie numerów faksowych, służących do wymiany korespondencji  

w ramach prowadzonego postępowania. 

7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 

niezwłocznie udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 
 Zamawiający przekaże treść pytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści je na stronie internetowej wskazanej w niniejszym SIWZ.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 

(art. 38 Pzp), 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 ust. 1 (art. 38 Pzp). 

7.6. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy 

kierować na adres prowadzonego postępowania. 

7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza ją także na tej stronie. 
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Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, a także niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej 

siedzibie wskazanej w pkt 1 niniejszego SIWZ oraz na stronie internetowej: 

wskazanej przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.  

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest  niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, raz na stronie 

internetowej, jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana 

na tej stronie. 

7.8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- sprawy proceduralne: Agnieszka Bieniek  - tel. 604-997-298. 

 

8. WWaaddiiuumm..  

 

Zamawiający  nie żąda wniesienia wadium. 

 

9.   TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą..  

 

9.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2. 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. 

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
 

10. OOppiiss  ssppoossoobbuu  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ooffeerrttyy  //ffoorrmmaa  ooffeerrttyy//..  

 

10.1. Wymogi formalne: 

10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.1.2. Na ofertę składają się: oferta oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 

(w tym oferta, oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z punktem 6 SIWZ. 

10.1.3. Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności  w formie pisemnej. 
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10.1.4. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do 

SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby) 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych wykonawcy. /Oferta musi być podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli  

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby./ 

10.1.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy 

dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem 

kopię stosownego pełnomocnictwa. 

10.1.6. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

10.1.7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, (poprawki) 

powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. 

10.1.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem ofert. 

10.1.9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na 

formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, 

a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym 

przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.  

10.1.10. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, 

pisemnie na  papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu 

bez pozostawiania śladu. 

10.1.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas 

oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.  

10.1.12.  Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli 

własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska  

to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla),  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

10.1.13. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów  

i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 

umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się 

całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować 

odrzuceniem oferty. 

10.1.14. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 §1: „kto, w celu 

uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada 
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podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 

dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności  

o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

10.2. Zawartość oferty. 

10.2.1. Kompletna oferta musi zawierać: 

 Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszego SIWZ. 

 Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego 

rejestru.  

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego.  

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszych 

SIWZ lub dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe 

zadanie załacznik nr 10. 

 Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszych SIWZ oraz dokumenty potwierdzające,  

że zamówienia te zostały wykonane należycie. 

 Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego SIWZ 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 8 do niniejszego 

SIWZ oraz dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe 

zadanie załacznik nr 11.  

 

10.3. Opakowanie oferty:  

10.3.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 

opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się  

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 

10.3.2. Opakowanie musi zostać opatrzone: 

a) Adresem Zamawiającego: 

   

Zespół Szkół w Bliżynie 

ul. Piaskowa 26 

26-120 Bliżyn 

 

b) napisem:  

„Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 -

OFERTA”. 

     Nie otwierać do dnia 20.06.2013r. do godz. 9:10 

                                                            

c) imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) 

oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla 
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lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej 

korespondencji wpływającej do zamawiającego. 

d) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy 

sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, 

a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia 

oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 

 

11. MMiieejjssccee  ii  tteerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..  

 

 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Bliżynie w siedzibie 

Zamawiającego tj. Zespół Szkół w Bliżynie, ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn  

w nieprzekraczalnym terminie: 

  

 

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej  

(w tym również drogą pocztową), zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez 

otwierania. 

 

12. MMiieejjssccee  ii  tteerrmmiinn  oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt..  

 

12.1. Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół w Bliżynie,  

ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn – I piętro – sala nr 7. 

 

w dniu 20.06.2013r. o godz.  9:10 

 

 

Otwarcie ofert  jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

a ocenione będą (po odrzuceniu ofert nie spełniających warunków zamówienia)  

na podstawie kryterium  określonego w SIWZ. 

 

12.2. Zmiana i wycofanie oferty: 

 

12.2.1. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do  

składania ofert, zmienić lub wycofać  ofertę. 

12.2.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która 

musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta 

do dnia  20.06.2013r. do godz.  9:00 
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dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia 

ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

12.2.3.Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy złożony 

zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, podpisany 

przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być 

udokumentowane odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taka 

konieczność zaistnieje – również pełnomocnictwem. Wykonawca, przed 

upływem terminu składania ofert, ma prawo do żądania zwrotu wycofanej 

oferty. 
 

 

13. OOppiiss  ssppoossoobbuu  oobblliicczzeenniiaa  cceennyy..  

 

13.1. Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje 

Wykonawcę do wypełnienia druku oferty wykonania (załącznik nr 1 do SIWZ)  

lub druku sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę zgodnie z w/w 

załącznikiem.  

13.2. Cenę zawartą w ofercie należy podać w formie ryczałtu za 1 dzień w obie strony na 

wyżej wymienionych trasach, którego definicję określa art. 632 kodeksu 

cywilnego. 

13.3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

13.4. W  cenie należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT. Stawka podatku VAT 

musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie 

niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 

1578). 

13.5. W ofercie /załącznik nr  1 do SIWZ/ należy podać ceny brutto cyfrowo i słownie  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

13.6. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez 

Wykonawcę, co wynika z istoty postępowania przetargowego i związanego z tym 

ryzykiem Wykonawcy. 

13.7. Sposób rozliczenia zamówienia określa projekt umowy. 

13.8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 

13.9. W ofercie wykonania cenę (cenę brutto) należy podać cyfrowo i słownie  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.10. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w PLN.       

13.11. Wartości składające się na cenę oferty muszą być liczone z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w 

następujący sposób: 

  - w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5; 

  - w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

13.12. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy  

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. 

13.13. Zamawiający oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 
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rozwiązania techniczne, sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych 

przepisów. 

13.14. Zamawiający odrzuca ofertę: 

13.14.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

13.14.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 
 

 

14. ZZaassaaddyy  ppoopprraawwiiaanniiaa  oommyyłłeekk  ppiissaarrsskkiicchh  ii  rraacchhuunnkkoowwyycchh..  

 

14.1. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 

87 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3)  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. 

14.2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt.14.1. o zgodzie bądź 

odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienia omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. 

14.3. W przypadku nie wyrażenia zgody na poprawę omyłki, o której mowa w art. 87 

ust.2.pkt.3 oferta zostanie odrzucona. 

14.4. Brak odpowiedzi na skierowane do wykonawcy zawiadomienie, o którym mowa  

w pkt 14.1 w sprawie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki 

polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodującej istotnych zmian w treści oferty powoduje odrzucenie oferty. 

 

 

15.   OOppiiss  kkrryytteerriióóww,,  kkttóórryymmii  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  bbęęddzziiee  ssiięę  kkiieerroowwaałł  pprrzzyy  wwyybboorrzzee  

ooffeerrttyy,,    wwrraazz  zz  ppooddaanniieemm  zznnaacczzeenniiaa  ttyycchh  kkrryytteerriióóww  ii  ssppoossoobbuu  oocceennyy  ooffeerrtt::  

15.1. Kryteria oceny ofert: 

15.1.1. Tryb oceny ofert: 

a) oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa; 

b) oferty będą oceniane w dwóch etapach: 

- I etap:  

ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty: oferty nie 

spełniające wymagań określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych  

 i SIWZ zostaną odrzucone; 

- II etap:  

   rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu złożone przez 

Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 
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15.1.2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął 

następujące kryterium przypisując mu wagę procentową tj.:  cena brutto za 

realizację całego zamówienia - 100 %. Komisja przetargowa uzna za 

najkorzystniejszą ofertę, której ilość uzyskanych punktów w wyniku oceny 

ogólnej ceny brutto będzie najwyższa.   

 

15.2. Sposób  porównania kryterium – cena  brutto: 

                                       Cc 

      ilość punktów oferty badanej =         ----  x  100                  gdzie 1 % = 1 pkt 

                        Cb 

                                                                                            

                Cc -  najniższa cena brutto ze wszystkich ofert  ważnych                                        

              i nieodrzuconych 

Cb -  cena brutto oferty badanej oferty ważnej  i nieodrzuconej 

 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę 

punktów. 

 

15.3. Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta 

ostateczna odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów. Z Wykonawcą, który 

złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 

załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie 

określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec 

zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców  odwołania 

zgodnie z art. 183 ustawy PZP. O nowym terminie zawarcia umowy 

wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 

odwoławczego. 

                    

16. IInnffoorrmmaaccjjee  oo  ffoorrmmaallnnoośścciiaacchh,,  jjaakkiiee  ppoowwiinnnnyy  zzoossttaaćć  ddooppeełłnniioonnee  ppoo  wwyybboorrzzee      

      ooffeerrttyy  ww  cceelluu    zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy  ww  sspprraawwiiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo::  

      ((aarrtt..  9922  PPZZPP))..  

 

16.1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  

    zawiadamia   Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
 

16.1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię  

i nazwisko, siedzibę  albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

16.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne  i prawne, 
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16.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie 

jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez 

ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

16.1.4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 

informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (art. 92 PZP) na stronie 

internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

17. TTeerrmmiinn  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy::    

 

17.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

     z  zastrzeżeniem art. 183, w terminie:  
 

17.1.1. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  

w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

 

17.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia    

     publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

     wynikają przesłanki z art. 94 ust 2 Pzp. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  

 

17.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed    

   podpisaniem umowy zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego  do: 
 

17.4.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie   

  ubiegających się o udzielenie zamówienia, (o ile dotyczy); 

17.4.2. złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy  

 i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje; 

17.4.3. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej  

  w  dniu podpisania umowy (o ile dotyczy). 

17.4.4. kserokopii uprawnień osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wraz    

   z zaświadczeniem (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność  

   z oryginałem przez Wykonawcę) o przynależności tych osób do właściwej   

   izby samorządu zawodowego. 

 



 
 

 

 Znak sprawy: ZS.318.271.1.2013                                                                                                                                                             20/22 

   

            

 

17.5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający   

   zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
 

17.5.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  

  postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

17.5.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie  

   terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 93  

   ust. 3 Pzp). 

 

17.6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie 

zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy 

tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia (art. 93 ust. 5 Pzp ). 

 

18. WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaalleeżżyytteeggoo  wwyykkoonnaanniiaa  uummoowwyy..  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

19. IIssttoottnnee  ddllaa  ssttrroonn  ppoossttaannoowwiieenniiaa,,  kkttóórree  zzoossttaannąą  wwpprroowwaaddzzoonnee  ddoo  ttrreeśśccii  

  zzaawwiieerraanneejj  uummoowwyy  ww  sspprraawwiiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo,,  ooggóóllnnee  wwaarruunnkkii            

  uummoowwyy  aallbboo  wwzzóórr  uummoowwyy,,  jjeeżżeellii  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  wwyymmaaggaa  oodd  WWyykkoonnaawwccyy,,  aabbyy  

zzaawwaarrłł  zz  nniimm  uummoowwęę  ww  sspprraawwiiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  nnaa  ttaakkiicchh  

wwaarruunnkkaacchh::  

 

Wzór umowy został przedstawiony jako załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ. 

 

20. ŚŚrrooddkkii  oocchhrroonnyy  pprraawwnneejj  

 

Środki ochrony prawnej uregulowane  są  w DZIALE VI ustawy PZP. 
 

21. MMaakkssyymmaallnnaa  lliicczzbbaa  WWyykkoonnaawwccóóww,,  zz  kkttóórryymmii  zzaawwrrzzee  uummoowwęę  

rraammoowwąą,,  jjeeżżeellii  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  pprrzzeewwiidduujjee  zzaawwaarrcciiee  uummoowwyy  rraammoowweejj::  

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

22. IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  pprrzzeewwiiddyywwaannyycchh  zzaammóówwiieenniiaacchh  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh,,  oo  kkttóórryycchh  

mmoowwaa  ww  aarrtt..  6677  uusstt..  11  lluubb  aarrtt..  113344  uusstt..  66  ppkktt  33  ii  44,,  jjeeżżeellii  zzaammaawwiiaajjąąccyy  

pprrzzeewwiidduujjee  uuddzziieelleenniiee  ttaakkiicchh  zzaammóówwiieeńń..  

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
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23. IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ooffeerrcciiee  wwaarriiaannttoowweejj..  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
 

24. AAddrreess  ppoocczzttyy  eelleekkttrroonniicczznneejj  lluubb  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj  zzaammaawwiiaajjąącceeggoo,,  jjeeżżeellii  

ZZaammaawwiiaajjąąccyy  ddooppuusszzcczzaa  ppoorroozzuummiieewwaanniiee  ssiięę  ddrrooggąą  eelleekkttrroonniicczznnąą::  

 

Adres poczty elektronicznej: agab2404@gmail.com  

 

25. IInnffoorrmmaaccjjee  ddoottyycczząąccee  wwaalluutt  oobbccyycchh,,  ww  jjaakkiicchh  mmooggąą  bbyyćć  pprroowwaaddzzoonnee  

rroozzlliicczzeenniiaa  mmiięęddzzyy    zzaammaawwiiaajjąąccyymm  aa  wwyykkoonnaawwccąą,,  jjeeżżeellii  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  

pprrzzeewwiidduujjee  rroozzlliicczzeenniiaa  ww  wwaalluuttaacchh  oobbccyycchh::  

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcom odbywać się będą w PLN. 

 

 

26. JJeeżżeellii  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  pprrzzeewwiidduujjee  aauukkccjjęę  eelleekkttrroonniicczznnąą::  

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

27. WWyyssookkoośśćć  zzwwrroottuu  kkoosszzttóóww  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu,,  jjeeżżeellii  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  

pprrzzeewwiidduujjee  iicchh  zzwwrroott..  

 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,   

w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 
 

28. ZZlleeccaanniiee  rroobbóótt  ppooddwwyykkoonnaawwccoomm::  

 

28.1. Wykonawca poinformuję w ofercie Zamawiającego, czy zamówienie zamierza 

wykonać sam czy też zamierza powierzyć je podwykonawcy.   

28.2. Wykonawca wskaże w treści oferty części zamówienia, które zamierza 

powierzyć podwykonawcy. 

 

29. IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  mmoożżlliiwwoośśccii  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  uummoowwyy  

 

Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy. 

 

mailto:agab2404@gmail.com


 
 

 

 Znak sprawy: ZS.318.271.1.2013                                                                                                                                                             22/22 

   

            

 

29.1.  Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  

          wyboru wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

a. konieczności wprowadzenia takich zmian, które wyniknęły z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego;  

b. wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

c. wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych 

uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia; 

d.  wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług; 

e. danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku 

Wykonawcy  w przypadku ich zmiany; 

f. zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

29.2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej  

w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności. 
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