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CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 38 26 400,
ZNAK SPRAWY: MGZE.271.1.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

2. Tryb udzielania zamówienia
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień
publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1918 ze zm.) – zwaną dalej Pzp.
2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy
Koronowo, szczegółowo określony w Załączniku nr 7 do SIWZ wraz z załącznikiem.
2. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
60.13.00.00-8- Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
60.11.20.00-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
3. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług,
o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę:
1) kierowca
4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w siwz czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w siwz
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w punkcie 7 czynności.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenia
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

CZĘŚĆ III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować przez okres 9 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy (nie
wcześniej niż 01.02.2020) do 31 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu.
2.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej

2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ocena warunków określonych w pkt. 2.1. SIWZ będzie
dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Każdy z warunków może być spełniony wspólnie przez jednego, kilku
lub wszystkich wykonawców łącznie.
W stosunku do żadnego z wykonawców składających ofertę wspólną nie mogą zajść
przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 Pzp i ust. 5 Pzp (w zakresie
określonym przez Zamawiającego)
2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu
3.1. Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o których mowa w Cz. IV ust. 2 pkt. 2.1. lit. a)
SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada licencje na wykonywanie transportu drogowego.
3.2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w Cz. IV ust. 2 pkt. 2.1. lit. b) SIWZ
3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym
mowa
w Cz. IV. Ust. 2 pkt. 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) Dysponuje przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50
osób. Pojazd w chwili składania oferty musi być dopuszczony do ruchu drogowego
i posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu. Autobus nie może być
starszy niż 15 lat.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić
łącznie.
3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, 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
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną.
3.10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 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, 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;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Powyższe dokumenty wykonawca składa wraz z ofertą

4. Wykluczenie z postępowania
4.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z 2018 r. poz. 20, 305, 663) lub art. 46 lub art. 48
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ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), (5 lat)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, (5 lat)
c) skarbowe, (5 lat)
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), (3 lata)
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; (5 lat i odpowiednio 3 lata)
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności; (3 lata)
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia; (3 lata od zdarzenia)
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych; (3 lata od zdarzenia)
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
(jeżeli nie upłynął okres, na jaki orzeczono zakaz)
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne; (jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu)
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
b)

4.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
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likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1508, z 2018 r. poz. 149, 398) 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 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2344, 2491, z 2018 r. poz. 398, 685)
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4.3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.

24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 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.
4.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
4.5. Zgodnie z art. 24 ust. 12 Pzp Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

CZĘŚĆ V PROCEDURA ODWRÓCONA
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26
ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

CZĘŚĆ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ
1. W

celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym
w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ
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2. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 Części VI SIWZ.
3. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te musi potwierdzać 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.
4. Oprócz oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 wykonawca do oferty zobowiązany jest
załączyć m.in:
4.1. formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ
4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców
składających ofertę wspólną
4.3. zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku
postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy)
4.4. dokumenty, o których mowa w Cz. IV ust. 3 pkt. 3.10. SIWZ
5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Uwaga! Załącznika nr 4 nie należy załączać do oferty

CZĘŚĆ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE
WYKONAWCA SKŁADA W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) brak podstaw do wykluczenia – określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
1. W

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego 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;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
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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, 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;
3) odpisu 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 Pzp;
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432, z 2018 r. poz. 650);
8) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w Części VII ust. 1 pkt 1-7 SIWZ
W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę dokumenty, o których
mowa w ust. 1 składają wszyscy wykonawcy.
3.

4. W

celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Licencję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, przy czym
termin obowiązywania licencji musi obejmować cały okres trwania zamówienia;
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami- wzór załącznik nr 5 do SIWZ

CZĘŚĆ VIII POZOSTAŁE ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW. OKOLICZNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE
UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
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2.

3.
4.

5.

6.

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia z ust 1 powinny być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Cz. VII ust. 1 SIWZ,
składa odpowiednie dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016 r., poz. 1126)
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, składanych w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. Jeżeli wykonawca nie złoży wstępnych oświadczeń, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
9. 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.
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CZĘŚĆ IX INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(poczta elektroniczna).
Adres do korespondencji:
Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
Ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
Tel. 52 382 28 10
adres e-mail: sekretariat@koronowo.edu.pl
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osoba
Ewa Chytła – tel. 52 382 28 10
4. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień.
4.1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zaleca sie aby zapytania w formie mailowej przesyłać na wskazany adres mailowy
również w wersji edytowalnej np. Word. Excel)
4.2. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej.
4.4. Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez
ujawniania źródeł zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ ora
zamieści na stronie internetowej

CZĘŚĆ X WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

CZĘŚĆ XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.
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
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tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

CZĘŚĆ XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający

3.
4.
5.
6.

7.
8.

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), zabezpieczonej przed
otwarciem. Koperta (opakowanie oferty) powinna być zaadresowana na adres:
Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo

Na kopercie należy zamieścić również nazwę i adres zwrotny wykonawcy oraz
oznakowanie
„Oferta na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Koronowo w roku
2020 II POSTĘPOWANIE” z dopiskiem „Nie otwierać przed 28.01.2020r., godz. 09:15”.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych
informacji.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w
kopercie, opisanej jak oferta. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami:
„Zmiana” lub „Wycofanie”
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa
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- nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a
także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w jego ofercie.

CZĘŚĆ XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert
1) Oferty należy złożyć :
MIEJSKO – GMINNY ZESPÓŁ EDUKACJI W KORONOWIE
UL. SZOSA KOTOMIERSKA 3
86-010 KORONOWO
do dnia 28.01.2020 r. do godz. 09.00.
2) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie
publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Miejsko – Gminnego
Zespołu Edukacji w Koronowie w wymaganym terminie.
3) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić albo wycofać
ofertę. Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty.
Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp, Zamawiający
niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2020 r. o godz. 09.15 w pok. 33a
MIEJSKO – GMINNY ZESPÓŁ EDUKACJI W KORONOWIE
ul. SZOSA KOTOMIERSKA 3
86-010 KORONOWO
2) Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

CZĘŚĆ XIV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1) Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością.
2) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
ceny netto oraz łącznej ceny brutto oferty. Cena ofertowa musi być podana w polskich
złotych, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku).
3) Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632§1 KC.
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Cena ofertowa podana przez wykonawcę jest ceną ryczałtową za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia i musi uwzględniać wszystkie koszty.
4) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich
złotych.
5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6) 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.
UWAGA: 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 wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

CZĘŚĆ XV KRYTERIA WYBORU OFERT. OCENA OFERT
1. Kryteria wyboru ofert
Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena oferty oraz wiek taboru
autobusowego.
Nazwa kryterium

Waga

1/ cena oferty

60 %

2/ wiek taboru autobusowego

40 %

1.2. Opis kryterium ceny oferty
Maksymalną ilość przyznanych (obliczonych) punktów za powyższe kryterium, wynoszącą
60 otrzyma oferta o najniższej cenie. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego
wzoru.
Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:
PCi
- ilość przyznanych punktów ocenianej oferty
Cmin
- najniższa cena oferty
PCi = ----------- x 100 pkt x 60% Cmin
Ci
- cena ocenianej oferty
Ci
Maksymalną ilość przyznanych (obliczonych) punktów za powyższe kryterium, wynoszącą
60 otrzyma oferta o najniższej cenie. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego
wzoru.

1.3. Opis kryterium wiek taboru autobusowego
Wiek taboru autobusowego będzie oceniany w latach (rok ogłoszenia niniejszego postępowania
tj. 2019 będzie rokiem bazowym), tj. rok produkcji wskazany w dokumencie (załączniku nr 5)
będzie pierwszym rokiem liczonym do wieku pojazdu (np. rok produkcji 2010- wiek
pojazdu 9 lat, rok produkcji 2015- wiek pojazdu 4 lata itp.)
Obliczenie punktów za kryterium „wiek taboru autobusowego” Zamawiający obliczy wg
zasad:
40 pkt- autobus w wieku poniżej 5 lat (rok produkcji 2015 i młodszy)
Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020 II POSTĘPOWANIE
MGZE.271.1.2010

Strona 14

20 pkt- autobus w wieku od 5 do 10 (rok produkcji 2014-2009)
0 pkt- autobusy w wieku powyżej 10 lat (rok produkcji 2008 i starsze)
W formularzu ofertowym należy wpisać pojazd wykazany w załączniku nr 5.

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w kryterium „wiek
taboru autobusowego” wynosi 40 pkt.
Całkowita liczba punktów- suma punktów w kryterium cena i kryterium wiek taboru
autobusowego.
2. Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty.
1) Zamawiający poprawi w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ pod warunkiem, ze nie
powodują one istotnych zmian w treści oferty
2) O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
3) W przypadku, gdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Cz. VIII ust.3 pkt. 1c) SIWZ
Zamawiający taką ofertę odrzuci.

CZĘŚĆ XVI INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiadomi o wynikach przetargu, zgodnie z przepisami ustawy.
Zawiadomienie to zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w ofercie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie poda adresu e-mail w ofercie,
zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail ujawniony na stronie internetowej
wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia,
w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie
i miejscu zawarcia umowy. Podpisanie umowy nastąpi w terminie związania ofertą.
4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

CZĘŚĆ XVII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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CZĘŚĆ XVIII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

CZĘŚĆ XIX PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda

3.

4.

5.

6.

wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (o ile są znane).
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

CZĘŚĆ XX INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6

CZĘŚĆ XXI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie 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.
4. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
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CZĘŚĆ XXII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy
wykonawcze.

5. Integralną częścią niniejszej SIWZ jest:
 Załącznik nr 1 – formularz oferty
 Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu
 Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
 Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
 Załącznik nr 5 – wzór wykazu narzędzi
 Załącznik nr 6 – wzór umowy
 Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia
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