SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Numer postępowania: CUW.26/1/2017

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina
w okresie od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r.
na podstawie biletów miesięcznych
zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.)

Golina, 07.07.2017 r.
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA GOLINA
UL. NOWA 1, 62-590 GOLINA
NIP: 665-273-35-71
Centrum Usług Wspólnych w Golinie
ul. Kopernika 12, 62-590 Golina, tel./fax 063 249-36-27
e-mail: cuwgolina@wp.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwana w dalszej części PZP.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty w sposób
zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SIWZ oraz
z ustawą PZP.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia:
Udzielenie zamówienia na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina do placówek
oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 01.09.2017 r.
do 22.06.2018 r. w oparciu o bilety miesięczne zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym wykazem tras
oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 60.10.00.00 - 9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
3. Szczegółowy zakres zamówienia:
1) Dowóz uczniów z terenu gminy Golina do następujących placówek oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa w Golinie, ul. Wolności 20 – ok. 170 uczniów;
b) Szkoła Podstawowa w Kawnicach, Kawnice 50 – ok. 95 uczniów;
c) Szkoła Podstawowa w Przyjmie, Przyjma 122 – ok. 35 uczniów.
Do korzystania z usług uprawnionych będzie około 300 uczniów
2) Proponowane trasy oraz liczba uczniów dowożonych do poszczególnych szkół w gminie Golina
określone zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ (są to wartości prognozowane).
3) Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji
regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na postawie biletów miesięcznych.
Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazy autobusów.
4) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania usług przewozowych na rzecz 3 szkół
w ilości 50 km w odniesieniu do każdej szkół miesięcznie, co w rozliczeniu daje 150 km
(dodatkowe zlecenie nie będą kolidować z zatwierdzonym rozkładem jazdy autobusów).
5) Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach.
6) Uczniów należy dowieźć nie później jak 10 minut i nie wcześniej jak 20 min przed rozpoczęciem
zajęć.
7) W czasie obowiązywania umowy w roku 2017/2018 ilość kilometrów i ilość dowożonych dzieci
może ulec zmianie w zależności od liczebności uczniów w szkołach i planów nauczania.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony
rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów
z powodu zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania
dni wolnych, dni rekolekcji, egzaminów zewnętrznych, skrócenia zajęć itp. Wykonawca zapewni
odwóz dzieci w innych godzinach. Odstępstwa od harmonogramu przewozów nie stanowi
dodatkowych zadań i należy ją wkalkulować w cenę biletu.
10) Usługa ma być świadczona w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych
na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
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2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.) – ferie
zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna.
11) W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia
wypadającego pomiędzy dwoma świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku
wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, przewoźnik
zostaje powiadomiony przez zamawiającego o zmianie terminu dowozu.
12) Zamawiający zastrzega, że dowozy na zajęcia szkolne ujęte w tygodniowym szkolnym planie
lekcji odbywające się w szkole, takie jak np. dodatkowe lekcje wychowania fizycznego, SKS,
języki obce, koła przedmiotowe, zajęcia wsparcia specjalistycznego, zajęcia wyrównujące,
zajęcia wynikające z realizacji projektów nie są przewozami dodatkowymi i powinny zostać
wkalkulowane w cenę biletu miesięcznego ucznia.
13) Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić w razie
potrzeby dodatkowe kursy, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie
przewozu. Każdy uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące w autobusie.
14) Rozliczenia liczby uczniów dowożonych do szkół wykonywane będą w cyklu miesięcznym, na
podstawie liczby sprzedanych biletów miesięcznych.
15) Przewidywane ilości poszczególnych biletów będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie
mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie
zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy.
16) Ceny biletów nie ulegną podwyższeniu w okresie trwania umowy.
17) Wykonawca jest zobowiązany do punktualnego przestrzegania przedstawionego planu dowozu,
a w wypadku awarii autobusu jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego,
odpowiednio przystosowanego do wykonywania przewozu uczniów. Nie zapewnienie pojazdu
zastępczego spowoduje obciążenie przewoźnika karą i kosztami wynajmu zastępczego środka
transportu.
18) W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami oznaczonymi odpowiednimi
tablicami „przewóz dzieci”, z odpowiednią ilością miejsc w pojazdach lub właściwą liczbą
autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 1 września 2017 r.
Termin wykonania zamówienia: 22 czerwca 2018 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
1) Nie podlegają wykluczeniu,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży: licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2016r., poz. 1907 z późn. zm.), ważną co najmniej na okres realizacji zamówienia,
2) sytuacji ekonomiczne lub finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
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c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS -zaświadczenie
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) dysponuje w pełni sprawnymi technicznie pojazdami (Załącznik nr 5)
Wykonawca musi posiadać pięć sprawnych technicznie autobusów do dyspozycji
Zamawiającego i jeden autobus rezerwowy. Liczba miejsc siedzących przynajmniej w
dwóch autobusach nie powinna być mniejsza niż 50 miejsc i w dwóch nie mniejsza jak
43 miejsca. Standard pojazdów powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie, dopuszczone do przewozu wymaganej liczby osób, pozostających do dyspozycji
Wykonawcy. Pojazdy winny posiadać ważne i opłacone na dzień składania ofert
ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualne badanie techniczne pojazu.
b) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem
iwartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże co najmniej trzy usługi
wykonywania przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego,
odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
oraz załączy dowody określające, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 (Załącznik nr 4)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
2) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/ nie
spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych oraz sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) 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 ustawy
Pzp.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących, 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.
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5) 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.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w ust.1 art. 22a ustawy Pzp, 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
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp.
7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy PZP w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
wykluczy:
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. poz. 553,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016
r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. - Kodeks karny,
c) skarbowe
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione
w lit. a-c powyżej, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia,
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) 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) lit. a-c powyżej, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
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uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub został skazany za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 2) lit.d) powyżej,
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, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia
w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,
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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", 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, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia,
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, przy czym przed
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia,
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji –
zamawiający w protokole wskazuje sposób zapewnienia konkurencji
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, jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844
i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne,
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 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), 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.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 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
6

3.

4.
5.

6.

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, z późn. zm.),
2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
3) Wykonawcę, 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 art. 24 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.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za
wystarczające.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia
umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3
SIWZ
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 6 SIWZ
3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 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 ustawy
Pzp.
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć a) ważna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.),
b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji,
c) wykaz wykonanych (co najmniej trzech usług), a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ),
d) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5 do SIWZ);
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy
przedłożyć
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 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) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS -zaświadczenie
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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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.
9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczenia, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli 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.
12. 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.
13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku
polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać faksem lub drogą elektroniczną
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, oświadczeń do braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej oraz pełnomocnictwa.
4. Korespondencja, tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w godzinach pracy Zamawiającego (8.00-14.00) w jednej lub w kilku
z następujących form:
a) pisemnie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Golinie, ul. Kopernika 12, 62-590 Golin,
b) faksem na numer: 63 249 36 27,
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: cuwgolina@wp.pl.
5. Wszelka korespondencja, tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do
Zamawiającego winny być oznaczone, co do zawartości (tytuł postępowania, numer postępowania,
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np. „Zapytanie do SIWZ w postępowaniu: ...., numer: ....). Za nieprawidłowe oznaczenie skutkujące
niemożnością zidentyfikowania dokumentu lub jego nadawcy Zamawiający nie odpowiada.
6. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą
elektroniczną stosując odpowiednio przepisy - art. 18 ustawy 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
PZP oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 1020) każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.golina.pl.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego pytania.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił
SIWZ.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej.
14. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego
zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż
zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania np.:
a) wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ,
b) przedłużenia terminu składania ofert,
c) ogłoszenia o wyniku postępowania.
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
16. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Anna Górzna – Kierownik CUW Golina, tel. 63 249 36 27, 603 641 903, email: cuwgolina@wp.pl
17. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust 3
ustawy Pzp.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak,
niż 60 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę zgodnie z przedmiotem
zamówienia w terminie określonym w niniejszym SIWZ, według wzoru Formularza oferty
stanowiącego Załącznik nr 1
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają oni jeden
egzemplarz oferty.
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3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, komputerowo, na maszynie do pisania, pismem
maszynowym lub ręcznym, lub inną trwałą i czytelną techniką. Natomiast dokumenty sporządzone
w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego
(wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą (-e) stosowne
pełnomocnictwo.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być
podpisana przez pełnomocnika.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu
oferty w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawca składa wraz z ofertą wszystkie wymienione w SIWZ oświadczenia i dokumenty, w tym
w szczególności dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stosowne
pełnomocnictwa, itp.
9. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz (o ile jest to niezbędne)
pełnomocnictwo.
10. 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 lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje dotyczące tych
podmiotów w Oświadczeniu potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
12. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
13. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
14. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu MR dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż
oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej 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.
15. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby)
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie
z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej)
lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
16. Zaleca się, aby strony dokumentów stanowiących całą ofertę były ponumerowane oraz trwale
złączone w sposób gwarantujący kompletność oferty.
17. Zamawiający zaleca, aby dokumenty określone SIWZ, których treść Zamawiający przekazuje
w załącznikach do SIWZ były przez Wykonawcę wypełnione na wzorze Zamawiającego (tam, gdzie
jak wynika z ich treści, jest to niezbędne) oraz dołączone do oferty.
18. Poprawki na dokumentach muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego
(wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne
pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
muszą być podpisane przez pełnomocnika.
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19. Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami
poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego
rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby)
posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
20. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za
zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
21. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane.
Dokumenty zastrzeżone winne być wyraźnie oznakowane, np. zaklejone w oddzielnej wewnętrznej
kopercie i opisane „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji
podawanych podczas otwarcia ofert.
22. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.09.2017 r.
do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych"
Nie otwierać przed: 24.07.2017 r. godz. 10.10.
Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
23. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i uzupełnień
przed upływem terminu składania ofert.
1) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak
składana oferta odpowiednio oznakowane dopiskiem „ZMIANA”, a w szczególności winna być
złożona przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
2) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte w trakcie sesji otwarcia ofert oraz
zostaną dołączone do oferty.
3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia/ oświadczenia z wyraźnym zaznaczeniem
„WYCOFANIE OFERTY” w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Oświadczenie
o wycofaniu oferty winno zawierać w szczególności nazwę (tytuł) i numer postępowania, nazwę
i adres Wykonawcy i powinno być złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu. Oferta Wykonawcy, który poprawnie złoży oświadczenie
o wycofaniu oferty zostanie niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.
24. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
25. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą Pzp;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
10) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
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1. Oferty należy złożyć do dnia 24.07.2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego
ul. Kopernika 12, 62-590 Golina.
2. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru, na adres
Zamawiającego - w takim przypadku za termin złożenia oferty w miejscu wskazanym uznaje się datę
i godzinę potwierdzenia przez pracownika odbioru przesyłki.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania.
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 24.07.2017 r. o godz. 10.10 w siedzibie
Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie, zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
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, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o których mowa w pkt 6 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ).
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cenę ofertową należy podać dla całości zamówienia.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
3. Wykonawca obliczy wartość zamówienia na podstawie informacji wyspecyfikowanych w SIWZ i jej
załącznikach, jak również wypełni Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,
wpisując w nim cenę brutto.
4. Wykonawca w Załączniku nr 1 do SIWZ- Formularz Ofertowy poda wartość ogólną brutto.
Wartość ogólna brutto traktowana będzie, jako cena oferty brutto dla porównania i badania ofert.
5. Cena ofertowa musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11.03.2004 r, (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm) -z zastrzeżeniem pkt. 7
niniejszego rozdziału), wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu
zamówienia, muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę,
który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Jeżeli
Wykonawca stosuje upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu, musi je uwzględnić
w ostatecznej cenie oferty.
6. W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego biorą udział Wykonawcy
mający siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do
uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców powinny
wskazywać cenę bez tego podatku (VAT). Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium
ceny, Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej takich Wykonawców kwotę
należnego podatku VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług miałby obowiązek go wpłacić.
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7. Zaakceptowana cena za przedmiot zamówienia będzie ostateczna i niezmienna bez względu na
rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny, jakie kształtować się będą
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich PLN.
9. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po
przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.
10. Cena nie podlega waloryzacji.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena (C) (całkowity koszt zamówienia) z VAT-am (C) – 60 pkt
b) termin płatności (TP) – 20 pkt
Zamawiający ustala termin płatności na: nie krótszy niż 14 dni oraz nie dłuższy niż 30 dni.
Wobec tego Wykonawca winien zaoferować termin płatności podając konkretną liczbę dni
w przedziale od 14 - 30 dni,

c) czas podstawienia pojazdu zastępczego (PZ) – 20 pkt
2. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) ceny biletów na poszczególnych trasach muszą uwzględniać wszystkie koszty i zobowiązania,
b) łączna wartość zobowiązania powinna być ustalona następujący sposób:
cena brutto 1 biletu miesięcznego x szacunkowa liczba uczniów x ilość miesięcy realizacji
umowy = łączna wartość,
c) przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014, poz. 915),
d) Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zasady dokonywania oceny kryterium: cena.
Wartość punktowa dla ceny (C) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej do
ceny badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg
poniższego wzoru:
ł

ó

= ilość punktów

4. Zasady dokonywania oceny kryterium: termin płatności
Wartość punktowa dla terminu płatności (TP) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku terminu
płatności badanej oferty do zaoferowanego najdłuższego terminu płatności i pomnożenie uzyskanego
wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg poniższego wzoru:

= ilość punktów
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże lub zaproponuje w ofercie parametr kryterium (termin
płatności) inny niż określony w ust. 1 pkt 2b, Zamawiający przyjmie do powyższych obliczeń
wielkość minimalną terminu płatności, tj. 14 dni.
5. Zasady dokonywania oceny kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego.
Wykonawca, który zadeklaruje w swojej ofercie czas postawienia autobusu zastępczego - PZ:
 poniżej 45 minut – otrzyma 20 punktów
 od 45 minut do 90 minut – otrzyma 10 punktów
14

 powyżej 90 minut – otrzyma 0 punktów
Niepodanie przez wykonawcę w formularzu oferty czasu podstawienia autobusu zastępczego
będzie skutkować uznaniem, że wykonawca deklaruje czas powyżej 90 minut i otrzyma 0 punktów.

6. Ustalona wartość punktowa każdego kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
7. Końcowa ilość punktów (P) dla każdej oferty będzie wyliczana wg poniższego wzoru:
P = C + TP + PZ
gdzie:
C - cena biletów (max. 60 pkt.)
TP – termin płatności (max. 20 pkt.)
PZ - czas podstawienia pojazdu zastępczego (max. 20 pkt.)
Maksymalnie oferent może uzyskać 100 pkt. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
8. Dla ułatwienia badania, oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do
każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane wyjaśnienia winny zostać
przekazane przez Wykonawcę w określonym terminie w formie wybranej przez Zamawiającego,
przy czym Wykonawca nie może usiłować, proponować lub dopuszczać dokonywania jakiejkolwiek
zmiany w treści przedstawionej oferty.
9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – art. 90 ust.1 ustawy PZP.
10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia –
art. 90 ust. 3 ustawy.
11. Zamawiający poprawia – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona: oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP według
poniższych reguł:
a) oczywista omyłka pisarska – bezsporna, niebudząca wątpliwości omyłka dotycząca wyrazów,
np.:
 widoczna mylna pisownia wyrazu,
 ewidentny błąd gramatyczny,
 niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
 ewidentny błąd rzeczowy np. 22 czerwca 2015 r.,
 rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
b) oczywista omyłka rachunkowa – omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.:
 błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
 błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,
 błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia
 i dzielenia.
c) inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Zamawiający może wezwać 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.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta oceniona zostanie za najkorzystniejszą
zobowiązany będzie do dostarczenia:
a) dostarczenia umowy z Podwykonawcą lub zaakceptowanego przez Podwykonawcę projektu
umowy – jeśli Wykonawca korzysta z pomocy Podwykonawcy;
b) dostarczenia umowy konsorcjum – jeśli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
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4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1. lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w rozdz. XII SIWZ na stronie internetowej www.golina.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie (tablica informacyjna).
6. Zamawiający wezwie do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia Wykonawcę,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą stosownie do postanowień SIWZ.
7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób, chyba, że zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a i/lub pkt.
3 (np. jeżeli zostanie złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko jedna oferta). Termin
ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania na podstawie art. 183 ustawy PZP przez
któregokolwiek z Wykonawców.
8. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy lub przedstawiona do podpisu w siedzibie
Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.
9. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie ostatecznej Wykonawcy;
2. Zamawiający przekazuje Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ, według którego
będzie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego niniejszego postępowania.
3. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której będzie dokonany wybór Wykonawcy;
2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian
zawartej umowy:
a) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:
 z przyczyn zależnych od Zamawiającego. (np. względy techniczne, organizacyjne,
ekonomiczne),
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działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności oraz okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Nie uważa się za czynnik zakłócający
wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usług, który przy składaniu ofert musi
być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof).
b) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
d) ustawowa zmiana stawki podatku VAT w sytuacji łącznego spełniania dwóch przesłanek:
 gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np., gdy spełnienie świadczenia
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą
w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego,
e) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia
Umowy,
3) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
zostanie przeprowadzona następująca procedura:
a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie, co
najmniej 5 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,
b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed
upływem terminu wykonania umowy.
4) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
XVIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Uwaga: W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca
powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie
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mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje
działania.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt.6),
w przypadku:
 istotnej zmiany liczby uczniów lub terminów odbywania zajęć,
 potrzeby realizacji zadań nie przewidzianych w niniejszym SIWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie
propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych zostanie odrzucona.
8. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego www.golina.pl od dnia zamieszczenia
publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
11. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy PZP oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć
dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.
12. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
2. Załącznik nr 2 - Wykaz tras
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania
5. Załącznik nr 4 - Wykaz usług
6. Załącznik nr 5 - Wykaz sprzętu
7. Załącznik nr 6 - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy

Golina, 7 lipca 2017 r.

Anna Górzna
Kierownik CUW Golina
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