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I. Informacje o Zamawiającym: 
 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Opatowiec 

Adres: ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec  

NIP: 6050050552 

REGON: 291010524 

strona internetowa: http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/ 

e-mail: gmina@opatowiec.pl 

tel. 41 3518052 

fax. 41 3518052 w. 15 
 

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest  
Hubert Krupa - tel. 41 3518052 w. 18, tel. kom. 668 102 007, od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 730 do 1530. 

2. Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej (dokumenty składane do oferty mogą być złożone  
w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną). Wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pocztą tradycyjną, faxem  
lub pocztą elektroniczną. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Przesłanie przez Zamawiającego dokumentu faxem lub pocztą elektroniczną bez względu na włączenie 
czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane, tj. wysłane i otrzymane w tej samej 
chwili. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej  
w pkt. 2. 

4. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli 
odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż dwa dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

5. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/ 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o którym mowa  
w pkt. 4. 

7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić 
treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) lub SIWZ. Dokonanie 
zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

8. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 6 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia 
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału  
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  
o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. 

9. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
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11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych i dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 
15. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134, ust. 6 

pkt 3 PZP. 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 PZP  

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 PZP – Zamawiający najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu: 
o Biuletyn Zamówień Publicznych, 
o strona internetowa gminy Opatowiec – http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/ 
o tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3,  

28-520 Opatowiec  
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych  
na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 
2017/2018. 
 

Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Część I:  
Dowóz uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej w Opatowcu oraz odwóz po zakończonych 
zajęciach w roku szkolnym 2017/2018 – według załączonego do SIWZ harmonogramu 
 

Część II: 
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Krzczonowie oraz odwóz po zakończonych zajęciach  
w roku szkolnym 2017/2018 – według załączonego do SIWZ harmonogramu   
 

Kody CVP: 
- 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 
- 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

 

2. Zgodnie z art. 82 ustawy PZP, każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Wymagany termin realizacji umowy od dnia 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. 
4. Dowozy realizowane będą w dni nauki szkolnej z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych  

oraz dni ustawowo wolnych lub ustalonych przez MEN. Łącznie 187 dni dowozu i odwozu uczniów. 
5. Każdy z oferentów powinien zapoznać się z warunkami komunikacyjnymi na poszczególnych trasach. 

Koszty zapoznania się z warunkami komunikacyjnymi ponosi oferent. 
6. Cenę oferty brutto traktować należy, jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 
7. Harmonogram dowozu i odwozu uczniów: 
 
 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/1-Uslugi-w-zakresie-specjalistycznego-transportu-drogowego-osob
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H A R M O N O G R A M 
 

dowozu i odwozu uczniów do gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Opatowcu 
od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.  

 
PRZYWÓZ RANO 

(na godz. 800) 
 

Trasa I 
 
OPATOWIEC (SZKOŁA) - PODSKALE - KOBIELA (ZA ŚWIETLICĄ) - ROGÓW - WIEŚ (REMIZA OSP) - WYSZOGRÓD – 
URZUTY - MORAWIANKI - ŁAWY - WYSZOGRÓD GÓRNY - UŚCISZOWICE - PIOTRKOWICE (SZKOŁA) - ROGÓW GÓRNY - 
OPATOWIEC (SZKOŁA) 

RAZEM: 29 km 
Trasa II 
 
OPATOWIEC (SZKOŁA) - KOCINA – KOLONIA – KOCINA – KAMIENNA - CHARBINOWICE (REMIZA OSP) – KRZCZONÓW 
(SZKOŁA) – RZEMIENOWICE - CHRUSTOWICE - MISTRZOWICE - KĘSÓW - ROGÓW GÓRNY - OPATOWIEC (SZKOŁA) 
  

RAZEM 34 km 
Trasa III 
 
OPATOWIEC (SZKOŁA) - KSANY (P. SZUMILAS) - SENISŁAWICE - CHWALIBOGOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA) 

RAZEM 14 km 
 
OGÓŁEM PRZYWÓZ RANO – 77 km. 

ODWÓZ W POŁUDNIE 
(godz. 1200 – 1300) 

 
Trasa I 
 
OPATOWIEC (SZKOŁA) - PODSKALE - PODSKALE KOBIELA (P. ŚLIWIŃSKI) - ROGÓW (REMIZA OSP) – WYSZOGRÓD -  
URZUTY - MORAWIANKI - ŁAWY - ROGÓW GÓRNY - PIOTRKOWICE (P. ZUWAŁA) – OPATOWIEC (SZKOŁA) 

RAZEM 29 km 
 
TRASA II 
 
OPATOWIEC (SZKOŁA) - CHWALIBOGOWICE - SENISŁAWICE - KSANY - KOLONIA - KOCINA - KSANY (P. SZUMILAS) -  
RZEMIENOWICE - CHRUSTOWICE - MISTRZOWICE - KĘSÓW - ROGÓW GÓRNY – OPATOWIEC (SZKOŁA) 

RAZEM 29 km 
 
 
OGÓŁEM ODWÓZ W POŁUDNIE - 58 km 

ODWÓZ PO LEKCJACH 
(o godz. 1400) 

Trasa I 
 
OPATOWIEC (SZKOŁA) - PODSKALE - KOBIELA (ZA ŚWIETLICĄ) - ROGÓW - WIEŚ (REMIZA OSP) - WYSZOGRÓD - 
URZUTY - MORAWIANKI - ŁAWY - WYSZOGRÓD - GÓRNY - UŚCISZOWICE - PIOTRKOWICE (SZKOŁA) - ROGÓW GÓRNY -  
KĘSÓW - MISTRZOWICE - CHRUSTOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA)  

RAZEM 33 km 
Trasa II   
 
OPATOWIEC (SZKOŁA) - CHWALIBOGOWICE - SENISŁAWICE - KSANY (P. SZUMILAS) - KOCINA - KOLONIA – KOCINA - 
KAMIENNA - CHARBINOWICE (REMIZA OSP) - KRZCZONÓW (SZKOŁA) - RZEMIENOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA) 

 
RAZEM 33 km 

 
OGÓŁEM ODWÓZ PO LEKCJACH - 66 km 
 
OGÓŁEM DZIENNY PRZYWÓZ I ODWÓZ - 201 km  
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H A R M O N O G R A M 
 

dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie  
od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.  

 
PRZYWÓZ 

(w godz. 700 – 750) 
 

KRZCZONÓW (SZKOŁA) - TRĘBACZÓW - RZEMIENOWICE (P. BIELECKI) - KOCINA (P. NIEPSUJ) – KRZCZONÓW (SZKOŁA) 
 
RAZEM PRZYWÓZ - 22 km 

ODWÓZ 
(w godz. 1125 – 1500) 

 
KRZCZONÓW (SZKOŁA) – KAMIENNA – KOCINA - PISARKA – KOCINA - KRZCZONÓW (SZKOŁA)  – 12 km 
KRZCZONÓW (SZKOŁA) - TRĘBACZÓW - RZEMIENOWICE - KRZCZONÓW (SZKOŁA)  – 8 km 
KRZCZONÓW (SZKOŁA)  - CHARBINOWICE - KAMIENNA - KRZCZONÓW (SZKOŁA)  – 12 km 
KRZCZONÓW (SZKOŁA) - KAMIENNA - KOCINA - KRZCZONÓW (SZKOŁA)  – 9 km 
 
RAZEM ODWÓZ 41 km 
 
OGÓŁEM DZIENNY PRZYWÓZ I ODWÓZ - 63 km  
 
 

7. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy – zał. nr 10 niniejszej specyfikacji. 
 

V. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia: Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia 04 września 
2017 r. do dnia 22 czerwca 2018 r. 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie 
złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
 

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie 
złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile obowiązek 
ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. 
 

Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.), 
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu. 
 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając: 
 

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

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

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

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

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub 
wykonuje, co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu osób o wartości brutto: 
 
- Część I – minimum 80.000,00 zł – (zał. Nr 5 do SIWZ). 
- Część II – minimum 20.000,00 zł – (zał. Nr 5 do SIWZ).  
 
b) wykaz pojazdów przystosowanych do przewozu uczniów, którymi dysponuje Wykonawca, 

przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował  
w przypadku realizacji części I zamówienia dwoma autobusami, w tym jednym wyposażonym, w co najmniej 
50 miejsc siedzących i jednym wyposażonym, w co najmniej 53 miejsca siedzące, oraz jednym autobusem 
rezerwowym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia, natomiast w przypadku II części 
zamówienia pojazdem wyposażonym, w co najmniej 19 miejsc siedzących oraz pojazdem rezerwowym 
umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia. Do wykazu należy załączyć kopie dowodów 
rejestracyjnego, ilość pojazdów wraz z ważnymi badaniami technicznymi oraz aktualnymi polisami 
ubezpieczeniowymi (załącznik nr 6 do SIWZ). 
 

c) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, posiadających uprawnienia do kierowania autobusami, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania 

tymi osobami. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
osobami, które będą uczesniczyć w wykonywaniu zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP (załącznik nr 7 do SIWZ). 
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4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 
a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, 
b) każdy z osobna posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
c) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, oraz 
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
d) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
5. Podwykonawstwo: 
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
b)  Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do 
wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 8 do 
SIWZ), 
c)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 
6. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7. 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 (załącznik nr 9 do SIWZ). 
8. 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. 

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

10. 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. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa wyżej, 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
12. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
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zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.), 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, 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. 

13. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 

i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia 
1. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są załączyć wraz z formularzem ofertowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) następujące dokumenty: 
 

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań rozdział VI ust. 1 i 
2 (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ), 
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ), 
c) dokument, w którym ustanowiony jest pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile dotyczy), 
d) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (o ile dotyczy), 
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu 
z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty wykaz podmiotów 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 4 do SIWZ). 
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3. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

a) aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu 
przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 
r., poz. 1907 z późn. zm.). 
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

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

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

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

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

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub 
wykonuje, co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu osób o wartości brutto: 
- Część I – minimum 80.000,00 zł – (zał. Nr 5 do SIWZ). 
- Część II – minimum 20.000,00 zł – (zał. Nr 5 do SIWZ).  
b) wykaz pojazdów przystosowanych do przewozu uczniów, którymi dysponuje Wykonawca, 
przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania. 
c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował  
w przypadku realizacji części I zamówienia dwoma autobusami, w tym jednym wyposażonym, w co najmniej 
50 miejsc siedzących i jednym wyposażonym, w co najmniej 53 miejsca siedzące, oraz jednym autobusem 
rezerwowym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia, natomiast w przypadku II części 
zamówienia pojazdem wyposażonym, w co najmniej 19 miejsc siedzących oraz pojazdem rezerwowym 
umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia. Do wykazu należy załączyć kopie dowodów 
rejestracyjnego, ilość pojazdów wraz z ważnymi badaniami technicznymi oraz aktualnymi polisami 
ubezpieczeniowymi (załącznik nr 6 do SIWZ). 
d) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, posiadających uprawnienia do kierowania autobusami, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania 
tymi osobami. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP (załącznik nr 7 do SIWZ), 
d) informację o zakresie usług, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – według załącznika nr 8 do 
SIWZ, 
e) parafowany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, 
f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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, 

g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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. 

h) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 
4. Uzupełnianie dokumentów: 
a) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP, 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 udzielenia 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, 

b) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa 

do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, 

c) złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, 
d) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP. 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada: 
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

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

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

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Z zachowaniem terminów wystawienia tych dokumentów jw., 

c) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
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1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 
- Część I – 3000,00 zł – (słownie złotych: trzy tysiące 00/00). 
- Część II – 800,00 zł – (słownie złotych: osiemset 00/00). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1. pieniądzu, 
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3. gwarancjach bankowych, 
4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 359) 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w 

Banku Spółdzielczym Kielce o/ Nowy Korczyn Filia Opatowiec nr 6684930004017903000404 

0003 przed upływem terminu składania ofert (decyduje termin wpływu środków na rachunek 

Zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

7. Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w siedzibie Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako 

najkorzystniejszej. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
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Uwaga: Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (przed upływem terminu składania ofert 

określonego w Rozdziale XI niniejszej SIWZ) oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje 

odrzuceniem oferty. 

IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Arkusze o 

większych formatach należy złożyć do formatu A4. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. Wszystkie zadrukowane strony oferty i załączników powinny być sporządzone ściśle według 

porządku zagadnień, określonego w niniejszej SIWZ, kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem 

Wykonawcy. 
 

3. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ według wzorów dokumentów 

załączonych do niniejszego SIWZ. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

4. Ofertę stanowić będzie: 
1) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ; 
2) wypełniony załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
3) wypełniony załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
4) Pełnomocnictwo: 

a) jeżeli reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Wykonawcę winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres 

umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty; 
 

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza za 

zgodność z oryginałem; 
 

5) dokumenty, dotyczące wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII SIWZ. 
 
5. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 
6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
7. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 
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9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 
12. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można 

odczytać, co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego 

imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z 

którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego. 

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 
14. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, – co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie 

składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa – muszą być oznaczone klauzulą: 

„NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU 
ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.) i załączone, jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. 
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, opieczętowanym opakowaniu gwarantującym zachowanie 

poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, by oferta była 

umieszczona w opakowaniu oznakowanym w sposób następujący: 

 

 

Urząd Gminy Opatowiec  
ul. Rynek 3 

28-520 Opatowiec 
oferta w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 
na terenie gminy Opatowiec w roku szkolnym 2017/2018. 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> 
nie otwierać przed 03.08.2017 r. do godz. 1210 

 

 
16. Zmiany w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem 
terminu składania ofert, 
17. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert, 
18. Zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z dopiskiem na 
kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

XI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 03.08.2017 r. do godz. 12:00 
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymogami SIWZ ponosi Wykonawca (np. potraktowanie 

oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w 

SIWZ). 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
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4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania w siedzibie 
Zamawiającego, pokój nr 6, dnia 03.08.2017 r. o godz. 12:10 
5. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje 
dotyczące ceny wykonania zamówienia, czasu podstawienia autobusu zastępczego oraz terminu płatności 
faktury. 
8. 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, czasu podstawienia autobusu zastępczego oraz terminu 
płatności faktury zawartych w ofertach. 

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji składa 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 4 

do SIWZ. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie 
się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert 
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), kosztów ubezpieczeń oraz ewentualnych 

upustów i rabatów. Ofertę cenową za 1 km dowozu należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu 

zamówienia oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. 

2. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest 

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). 

3. Oferta musi zawierać cenę ofertową w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 
1 do SIWZ. 
5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
6. Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT obowiązującego w dniu składania oferty. Prawidłowe 

ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z 

zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z 

późn. zm.). 

7. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
9. Cena oferty nie podlega negocjacjom i zmianom. 

10. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na 
podstawie kryterium: 
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Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60%=60 pkt 

2 Termin płatności faktury 20%=20 pkt 

3 
Ograniczenie emisji spalin w pojazdach, którymi będzie świadczona 
usługa 

20%=20 pkt 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 
 

11. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 
 

L.p. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1. 

Cena brutto: 
Liczba punktów = Cn/Cb * 60 
gdzie: 
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
nie odrzuconych 
- Cb – cena oferty badanej 
- 60 wskaźnik stały 

60% 60 pkt 

2. 

Termin płatności faktury: 
-najkrótszy możliwy termin płatności faktury vat 
wymagany przez Zamawiającego wynosić 
będzie 10 dni. 

-najdłuższy możliwy termin płatności faktury vat 
uwzględniony do oceny ofert wynosić będzie 30 
dni 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności 
faktury dłuższy niż 30 dni, do oceny ofert 
zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie 
uwzględniony w Umowie z Wykonawcą. 
- Wykonawca, który zaoferuje termin płatności 
faktury 30 dni (najkorzystniejsza wartość) -
otrzymuje 20 pkt, czyli maksymalną liczbę 
punktów. 
- Wykonawca, który zaoferuje termin płatności 
faktury 10 dni (najmniej korzystna wartość)-
otrzymuje 0 pkt 
- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy 
zaproponowali wartość pośrednią pomiędzy 
wartością najkorzystniejszą a najmniej 
korzystną) otrzymują liczbę punktów obliczona 
wg wzoru: 
T=To-Tmin/T max-TminX20, gdzie: 

20% 20 pkt 
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To-termin płatności faktury oferty ocenianej 
spośród nie odrzuconych ofert, 
Tmax- najwyższy możliwy termin płatności 
faktury =30 dni 
Termin-najkrótszy możliwy termin płatności 
faktury =10 dni 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 
20 pkt. 
Termin płatności faktury wykonawca wpisuje w  
„formularzu oferty”. 

3 

Ograniczenie emisji spalin w pojazdach, 
którymi będzie świadczona usługa 
- wykonawca, który wykaże, że wszystkie (bez 
zastępczego) wymagane do świadczenia usługi 
pojazdy dla danej części wyprodukowane po 
01.01.2002 r. posiadają fabryczną normę emisji 
spalin EURO3 otrzyma 10 pkt. 
- wykonawca, który wykaże, że wszystkie 
wymagane do świadczenia usługi pojazdy 
posiadają fabryczną normę emisji spalin EURO4 
(od 2006 r.) otrzyma 15 pkt. 
- wykonawca, który wykaże, że wszystkie 
wymagane do świadczenia usługi pojazdy dla 
danej części posiadają fabryczną normę emisji 
spalin minimum EURO5 otrzyma 20 pkt. 
Informację należy wskazać w formularzu 
ofertowym 

20% 20 pkt 

 

12. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może, na podstawie art. 87 ust. 1 PZP, żądać 
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz, na 
podstawie art. 26 ust. 4 PZP, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 PZP. 
13. Sposób oceny ofert: metoda spełnia – nie spełnia. 
14. Jako najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
15. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki, o 

których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
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wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja o Wykonawcach, którzy zostali 

wykluczeni, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, 

Zamawiający uznał za niewystarczające. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 
PZP. 
5. Zawarcie umowy: 

1) Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 PZP. 
2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 PZP. 

3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu PZP, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
a) została złożona tylko jedna oferta; 
b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 

2 PZP lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze 

6. Zgodnie z art. 139 i art. 140 PZP: 
1) umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy 

szczególnej; 
2) do umowy stosuje się przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy PZP nie 

stanowią inaczej; 
3) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej; 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie; 
5) umowa podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 PZP, 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ, z 
uwzględnieniem art. 144 PZP; 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) oraz wykaz kierowców zatrudnionych przy realizacji zamówienia 

wraz z oświadczeniem potwierdzającym ich zatrudnienie na umowę o pracę. 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 



 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
na Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec w roku szkolnym 2017/2018. 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wygrał przetarg złożył zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny ryczałtowej brutto 

podanej w ofercie (w zaokrągleniu do pełnych złotych), w formie określonej w art. 148 ust. 1 PZP. Za 

zgodą Wykonawcy w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu może być ono zaliczone na poczet 

zabezpieczenia. 

2. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy 
Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10. 

XVI. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach: 

1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności 
zmiany przepisów podatkowych. 

2) Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej – 
przekształceniem. 

3) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
4) Zmiany harmonogramu przewozu uczniów, jeżeli uzasadniona potrzeba zostanie zgłoszona przez 

dyrektora gimnazjum lub dyrektorów szkół. 
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 
3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PZP przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 

 
ZAŁĄCZNIKI 
 załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty 
 załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu 
 załącznik nr 3 -Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
 załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
 załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług 
 załącznik nr 6 - Wzór wykazu środków transportu niezbędnych do wykonania zamówienia 
 załącznik nr 7 - Wzór wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia 
 załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia o podwykonawcach 
 załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów 
 załącznik nr 10 - Projekt umowy 


