
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi 

transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających do Integracyjnej Szkoły 

Podstawowej w Radwanowicach wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu  

  

Dział I  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach 

Radwanowice 1, 32-064 Rudawa 

tel./fax: 012 283-83-46, 

e-mail: szkola@integracyjna.org 

 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 

1. Zamawiający reprezentowany przez Dyrektora Annę Stokłosę jest administratorem 

danych osobowych Wykonawcy. Dane kontaktowe: j.w. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych: adres e-mail: nedzaodo@interia.pl  adres do korespondencji: j.w 

2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

na świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających  

do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach wraz z zapewnieniem opieki  

w czasie dowozu, w trybie przetargu nieograniczonego.  

3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa PZP”, ponadto podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty przetwarzające je na zlecenie Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego  

w Radwanowicach. 

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przez czas 

niezbędnej archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa. 

5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Wykonawca posiada: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 

b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 

c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowy na 

podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO; 
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d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO. 

8. Wykonawcy nie przysługuje: 

a. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 

e RODO; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 

RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Dział I. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Dział II. Przebieg procedury zastosowanej w postępowaniu  

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa  

ust. 1 ustawy PZP, tj. procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Procedura przebiegać 

będzie następująco: 

a) dokonanie oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia określonych 

w art. 89 ust. 1 ustawy PZP, 

b) ustalenie na podstawie kryteriów punktowych opisanych w dziale XVIII. SIWZ rankingu 

ofert i wyłonienie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej (zajęła 

najwyższą pozycję rankingową), 

c) dokonanie oceny podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej na 

podstawie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 

d) wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, do przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy i wskazanych przez Zamawiającego w dziale VIII. punkty 6 do 13 

SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 

Dział III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego 

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

60100000-9  Usługi w zakresie transportu drogowego 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób realizowana w okresie od 01.09.2019 r. 

do 30.06.2021 r. polegająca na dowożeniu uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej  

w Radwanowicach na zajęcia szkolne oraz zajęcia dodatkowe - specjalistyczne. 
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1.1. Przewozy na zajęcia szkolne. 

1.1.1. Przewóz uczniów na zajęcia szkolne realizowany będzie na trzech trasach: 

a. Trasa nr 1: Gmina Czernichów - przewidywana dzienna ilość kilometrów, 

którą pokonywał będzie Wykonawca na powyższej trasie wyniesie około 46 

km. Wykonawca zapewni co najmniej jeden środek transportu posiadający 

minimum 16 miejsc siedzących.  

b. Trasa nr 2: Gmina Krzeszowice - przewidywana dzienna ilość kilometrów, 

którą pokonywał będzie Wykonawca na powyższej trasie wyniesie około 157 

km. Wykonawca zapewni co najmniej jeden środek transportu posiadający 

minimum 16 miejsc siedzących, w tym 2 miejsca na dwa wózki inwalidzkie, 

wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich oraz jeden środek transportu posiadający minimum 17 miejsc 

siedzących. 

c. Trasa nr 3: Gmina Jerzmanowice - przewidywana dzienna ilość kilometrów, 

którą pokonywał będzie Wykonawca na powyższej trasie wyniesie około 57 

km. Wykonawca zapewni co najmniej jeden środek transportu posiadający 

minimum 16 miejsc siedzących. 

1.1.2. Przewidywana ilość kilometrów pokonywanych w ramach realizacji przewozów 

na zajęcia szkolne nie przekroczy w skali całego okresu realizacji zamówienia 98 

000 km. 

1.1.3. Podczas wykonywania przewozu na zajęcia szkolne oraz z powrotem do domu po 

ich zakończeniu Wykonawca zapewni uczniom opiekę, którą sprawował  przez co 

najmniej jeden opiekun spełniający warunki określone w dziale V. punkt 3.3.1 

SIWZ. Opiekun ten przyprowadzał będzie dziecko do szatni i przekazywał je 

osobie dyżurującej, a następnie będzie odbierał je po zajęciach również od osoby 

dyżurującej. 

1.2. Przewóz na zajęcia dodatkowe - specjalistyczne 

1.2.1. Poza przewozami na zajęcia szkolne określone powyżej Wykonawca realizował 

będzie przewozy związane z dowozem uczniów na zajęcia dodatkowe, tj.: 

a. wyjazd na basen realizowany będzie z częstotliwością jeden raz w tygodniu. 

Każdorazowo Wykonawca pokonywał będzie około 26 kilometrów w obie 

strony; 

b. wyjazd hipoterapię realizowany będzie z częstotliwością cztery razy w 

tygodniu. Każdorazowo Wykonawca pokonywał będzie około 14 kilometrów 

w obie strony. 

1.2.2. W celu realizacji przewozów na zajęcia dodatkowe Wykonawca zapewni pojazd 

posiadający minimum 28 miejsc siedzących. 

1.2.3. Przewidywana ilość kilometrów pokonywanych w ramach realizacji przewozów 

na zajęcia dodatkowe nie przekroczy w skali całego okresu realizacji zamówienia 

8 500 km. 

1.2.4. Podczas wyjazdów na zajęcia dodatkowe Zamawiający we własnym zakresie 

zapewni uczniom opiekę nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  

1.3. Sposób realizacji zamówienia 

1.3.1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi przewozu wyłącznie 

środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach 

odnośnych. 
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1.3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego podstawiania pojazdu  

w miejscu i czasie uzgodnionym w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca 

realizował będzie usługę przewozu według ustalonego harmonogramu 

określającego daty, godziny, trasy oraz ilość przewożonych uczniów. 

1.3.3. Wykonawca zapewni uczniom możliwość wsiadania do pojazdu oraz wysiadania  

z niego w miejscu do tego wyznaczonym. 

1.3.4. Za początek trasy uznaje się miejsce, z którego zabierany jest pierwszy uczeń, a za 

koniec trasy uznaje się miejsce, w którym wysiada ostatni uczeń. Zamawiający nie 

będzie  pokrywał kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dotarciem 

do początkowego miejsca trasy jak również związanych z powrotem Wykonawcy 

z końcowego miejsca trasy do jego bazy (miejsca garażowania pojazdów).  

1.3.5. Wykonawca punktualnie dowiezie uczniów do miejsca docelowego na zajęcia, 

które rozpoczynać się będą  o godz. 8:00 – 9:00, a także odbierać po 

zakończonych o godz. 14:30 – 15:20 zajęciach. 

1.3.6. Wykonawca gwarantuje, że przewozy będące przedmiotem zamówienia 

realizowane będą każdorazowo najkrótszą możliwą trasą. 

1.3.7. Wykonawca nie dopuści do zaistnienia sytuacji skutkującej koniecznością 

odwołania  zaplanowanego przewozu uczniów.   

1.3.8. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że pojazd wyznaczony  

do realizacji danego przewozu np. nie będzie sprawny, Wykonawca zapewni inny, 

sprawny technicznie pojazd zastępczy bez dodatkowej opłaty. 

1.3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych  

z eksploatacją i ewentualną naprawą pojazdu/ów wyznaczonych do wykonywania 

przewozów. 

 

1.4. Zatrudnienie osób realizujących zamówienie 

1.4.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby osoby 

zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, tj. kierowcy, zostały przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j.: Dz. 

U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca 

zatrudniał powyższe osoby w całym okresie realizacji umowy.  

1.4.2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikać będzie, że nawiązał on 

stosunek pracy z osobami wyznaczonymi do wykonywania przedmiotu 

zamówienia, o których mowa powyżej. 

1.4.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych 

kontroli zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. Wykonawca będzie 

zobowiązany, na każde wezwanie Zamawiającego, do złożenia oświadczenia,  

z którego wynikać będzie spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie 

zatrudnienia kierowców. 

1.4.4. Wykonawca może dokonać zmian personalnych w zakresie osób, o których 

mowa powyżej, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązany będzie 
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do udowodnienia Zamawiającemu poprzez złożenie stosownego oświadczenia  

o nawiązaniu w nowowprowadzonymi osobami stosunku pracy. Obowiązek ten 

Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania 

przedmiotowej zmiany. 

1.5. Rozliczenie realizacji zamówienia 

1.5.1. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury obejmującej 

wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w terminie do 14 dni 

od ostatniego dnia każdego miesiąca. 

1.5.2. Do każdej faktury Wykonawca załączy zestawienie zawierające szczegółowo 

rozpisane na poszczególne dni miesiąca trasy z uwzględnieniem ilości 

przejechanych każdorazowo kilometrów.    

1.5.3. Kwota faktury odpowiadać będzie iloczynowi liczby przejechanych kilometrów 

wskazanej w zestawieniu załączonym do faktury oraz stawki za jeden kilometr 

wynikającej z formularza oferty. 

1.5.4. Naliczanie kilometrów podczas realizacji każdego przewozu Wykonawca 

rozpocznie z chwilą wyjazdu z miejsca początkowego trasy i zakończy naliczanie 

z chwilą powrotu na miejsce końcowe, przy czym dojazd kierowcy do miejsca, w 

którym rozpoczynać się będzie trasa, nie jest wliczany w dzienną ilość 

przejechanych kilometrów i stanowi koszt własny Wykonawcy. 

 

1.6. Ochrona danych osobowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2018 r., poz. 1000) przy gromadzeniu 

oraz przetwarzaniu danych osobowych. 

Dział IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia 01.09.2019 roku do dnia 30.06.2021 roku. 

Dział V. Udział w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu oraz 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

2. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczony zostanie 

Wykonawca, w stosunku do którego zaistnieje jedna lub więcej przesłanek 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy PZP.  

Oceny zaistnienia lub braku istnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania określonych powyżej Zamawiający dokona w oparciu 

o oświadczenie wstępne Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 

złożone wraz z ofertą. 
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2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczeni zostaną także 

Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 369), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

Wykonawca składający ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą, o ile mają one miejsce, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

3.1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada  zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego, uprawniające go do wykonywania transportu drogowego 

zgodnie  z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz.  U.  z  2019  

r. poz. 58  ze zm.). 

Wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający dokona 

w oparciu  o zawartą w punkcie 7 oświadczenia wstępnego – załącznik nr 2 do SIWZ, 

deklarację Wykonawcy dotyczącą posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym. 

3.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 34 000,00 Euro; 

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku 

w oparciu  o zawartą w punkcie 8 oświadczenia wstępnego – załącznik nr 2 do SIWZ, 

deklarację posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez Wykonawcę działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 34 000,00 Euro; 

 

 

 

 

 



Strona 7 z 16 

 

3.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  

3.3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na potrzeby wykonania zamówienia 

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej czterema poniższymi pojazdami 

wyprodukowanymi nie wcześniej niż w roku 2006: 

a. jeden środek transportu posiadający minimum 16 miejsc siedzących w tym 2 

miejsca na dwa wózki inwalidzkie, wyposażony w windę do przewozu osoby 

niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, 

b. jeden środek transportu posiadający minimum 17 miejsc siedzących, 

c. jeden środek transportu posiadający minimum 16 miejsc siedzących, 

d. jeden środek transportu posiadający minimum 28 miejsc siedzących, 

 

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego 

warunku w oparciu  o zawartą w punkcie 9 ppkt 1 oświadczenia wstępnego – 

załącznik nr 2 do SIWZ, deklarację dysponowania określonymi powyżej 

pojazdami. 

 

3.3.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że każdy z pojazdów wyznaczonych 

do realizacji zamówienia spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz. U. z  2018  r. poz. 1990 ze zm. ) oraz 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2016 poz. 1038),  a w szczególności:  

a. posiada specjalistyczne oznakowanie wskazujące na przewóz osób 

niepełnosprawnych, 

b. posiada aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu drogowego,  

c. posiada co najmniej dwoje drzwi oraz fotele wyposażone w bezwładnościowe biodrowe 

pasy bezpieczeństwa, 

d. podlega ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów na kwotę nie mniejszą niż 10 000 

PLN; 

 

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego 

warunku w oparciu  o zawartą w punkcie 9 ppkt 2 oświadczenia wstępnego – 

załącznik nr 2 do SIWZ, deklarację dysponowania pojazdami spełniającymi 

powyżej wskazane wymogi. 

 

3.3.3. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje co 

najmniej następujące osoby: 

a. 3 osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami 

mechanicznymi, które zapewnią możliwość prowadzenia pojazdów 

wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

b. 2 osoby, które zapewnią opiekę w czasie przewozu dzieci, posiadające co 

najmniej roczne + osoby te wyposażone będą przez Wykonawcę w sprawny i 

naładowany telefon komórkowy; 

 

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego 

warunku w oparciu  o zawartą w punkcie 9 ppkt 3 oświadczenia wstępnego – 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001260
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załącznik nr 2 do SIWZ, deklarację dysponowania wymaganymi opisanymi 

powyżej osobami; 

 

3.3.4. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie umowy w przedmiocie 

usług krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

niepełnosprawnych o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto każda; 

 

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego 

warunku w oparciu  o zawartą w punkcie 9 ppkt 4 oświadczenia wstępnego – 

załącznik nr 2 do SIWZ, deklarację dysponowania wymaganymi opisanymi 

powyżej osobami; 

 

Sprawdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona wstępnej 

oceny na podstawie punktów 7, 8  oraz 9 oświadczenia wstępnego – załącznik nr 2 do SIWZ 

złożonego wraz z ofertą przez każdego z Wykonawców. 

Weryfikacji treści oświadczenia wstępnego dokona Zamawiający względem Wykonawcy, 

którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Weryfikacja ta przeprowadzona zostanie  

w oparciu Wykaz pojazdów - załącznik nr 4 do SIWZ, Wykaz osób – załącznik nr 3 do SIWZ 

oraz Wykaz usług – załącznik nr 5 do SIWZ. 

Do złożenia powyższych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę.                  

Z treści powyższych dokumentów wynikać musi spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz 

zdolności technicznej lub zawodowej.  

Dział VI. Zasoby podmiotów trzecich 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w dziale 

V. w punkcie 3.2. oraz 3.3 SIWZ Wykonawca może 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 powołujący się na zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną innych podmiotów zobowiązany jest wskazać ten fakt  

w punkcie 4 oświadczenia wstępnego – załącznik nr 2. 

3. Wykonawca powołujący się na zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną innych podmiotów zobowiązany jest 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. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają  

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy wobec tego podmiotu nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP. 
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5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

podmiotu udostępniającego Wykonawcy swój potencjał nie potwierdzą spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tych 

podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami bądź zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia.  

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

7. Jeżeli najwyżej oceniona zostanie oferta Wykonawcy, który powoła się na zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, 

Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do złożenia oświadczenia podmiotu 

udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby (tj. oświadczenia podpisanego przez 

umocowanego przedstawiciela podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby)  

o braku podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 

22 ustawy PZP – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

Dział VII. Podwykonawcy w realizacji zamówienia 

1. Wykonawca, który  zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy/om zobowiązany jest wskazać w punkcie „5” oświadczenia wstępnego, 

firmy podwykonawców, a także części zamówienia, których wykonanie zamierza 

im powierzyć.  

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy.  

3. Jeżeli najwyżej oceniona zostanie oferta Wykonawcy, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę 

do złożenia oświadczenia podwykonawcy (tj. oświadczenia podpisanego przez 

umocowanego przedstawiciela podwykonawcy) o braku podstaw do jego wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy PZP – według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

Dział VIII.   Dokumenty składane przez Wykonawcę 

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

dokumenty: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać 

będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach 

przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych, o ile umocowanie to 

nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 

marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.). 
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3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP  

i wykaże ten fakt w punkcie 4 oświadczenia wstępnego – załącznik nr 2 do SIWZ, 

przedstawia wraz z ofertą zobowiązanie tych  podmiotów do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

4. Oświadczenie wstępne składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP, aktualne na 

dzień składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.  

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej,  

na której udostępniona jest SIWZ, informacji określonej w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 

Wykonawca, z mocy ustawy, zobowiązany jest złożyć: 

5. Oświadczenie stanowiące o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  

Uwaga !!! 

Wzór przedmiotowego oświadczenia zostanie Wykonawcom udostępniony do pobrania wraz 

z informacją z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP. 

Na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 

PZP, którego oferta zostanie oceniona najwyżej złoży następujące dokumenty:  

6. Oświadczenie przewoźnika drogowego – załącznik nr 8 do SIWZ, składane w celu 

wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadanych 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wskazanego w dziale V. 

punkt 3.1. 

7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego 

zamówienia w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego 

w dziale V. punkt 3.2. 

8. Wykaz pojazdów wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2005 roku dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 do SIWZ.  

Dokument ten Wykonawca składa w ceku wykazania spełnienia warunku udziału  

w postępowaniu określonego w dziale V. punkt 3.3.1. 

9. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz 

z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ. 

Dokument ten Wykonawca składa w celu wykazania spełnienia warunku udziału  

w postępowaniu określonego w dziale V. punkt 3.3.3. 

10. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wraz z podaniem ich 
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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  – załącznik nr 5 do SIWZ.  

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane  lub są wykonywane.  

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należytą realizację powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

Powyższe dokumenty składa Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu określonego w dziale V. punkt 3.3.4. 

11. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania  

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 6 do SIWZ. 

12. Oświadczenie innych podmiotów o braku podstaw do wykluczenia ich z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy PZP składa Wykonawca, który w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a 

ust 1 ustawy PZP i wykaże ten fakt w punkcie 4 oświadczenia wstępnego, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

13. Oświadczenie Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy PZP składa Wykonawca, który powierza 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy i wskaże ten fakt w punkcie 5 

oświadczenia wstępnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

Dział IX. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

składane są w formie określonej w § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 roku, poz. 1126 ze 

zm.). 

3. Oświadczenia inne niż określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. wnioski, informacje, 

zawiadomienia składane są w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w dziale VIII. w punkcie 2. SIWZ 

winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza lub urzędowo. 

5. Zobowiązania, o których mowa w dziale VIII w punkcie 3. SIWZ składane  

są w oryginale. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 
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7. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, o których mowa w dziale 

XI. w punkcie 1. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących każdego z podmiotów winny 

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub wyznaczonego 

pełnomocnika. 

8. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący 

wspólnie (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) i wykażą ten fakt w punkcie 2 sekcja 8 

oświadczenia wstępnego, dokumenty wymienione w dziale VIII. w punktach 4, 5. oraz 11. 

każdy z Wykonawców składa oddzielnie. Pozostałe dokumenty składane są łącznie. 

Dział X. Oferta wspólna 

1. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, na podstawie 

art. 23 ust 2 ustawy PZP, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do: 

a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

b) reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Pełnomocnictwo, w formie oryginału, musi zostać załączone do oferty i wskazywać: 

a) postępowanie, którego dotyczy, 

b) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wymienionych z nazwy z podaniem adresu ich siedziby, 

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

3. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym także przez pełnomocnika. Podpisy  

na pełnomocnictwie muszą złożyć osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, 

wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

4. Ofertę składa i podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów zgodnie z formułą 

„za zgodność z oryginałem” poświadcza pełnomocnik lub każdy Wykonawca, którego 

dany dokument dotyczy.   

5. W punkcie 2 sekcja 9 oświadczenia wstępnego oraz w formularzu ofertowym, w miejscu 

przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, należy wpisać nazwy i adresy 

wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę z jednoczesnym wskazaniem 

pełnomocnika. 

Dział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Adres Zamawiającego do korespondencji: Oświatowe Towarzystwo Integracyjne  

w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa. 

4. Adres poczty elektronicznej: szkola@integracyjna.org 

5. Strona internetowa Zamawiającego, na której zamieszcza się SIWZ: 

www.integracyjna.org 

6. Nr faksu Zamawiającego:  12 2838346 

Dział XII. Wymagania dotyczące wadium 

Nie wymaga się wniesienia wadium. 

Dział XIII. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą. 

Dział XIV. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały. 

2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany, 

powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

4. Strony oferty muszą być ponumerowane. Załączniki do oferty stanowią jej integralną 

część i powinny być czytelnie oznaczone. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzegł, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być 

udostępnione, muszą być opatrzone klauzulą:  

NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY 

Z DN. 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI  

(t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.) 

i muszą być złożone jako odrębna część oferty. 

7. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej 

do Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz posiadającą oznaczenia: 

a) Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

b) Nie otwierać przed dniem 16.07.2019 r.  przed godz. 09:30 

mailto:szkola@integracyjna.org
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c) Nazwę i adres Wykonawcy. 

8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

Dział XV. Miejsce oraz termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2019 r. o godz. 09:00. Ofertę należy złożyć 

w siedzibie Zamawiającego tj: Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach , ul. 

Szkolna 6, 32-064 Radwanowice – sekretariat 

Dział XVI.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, 

tj. w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Radwanowicach, ul. Szkolna 6, 32-064 

Radwanowice. Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej, na której zamieszczona była SIWZ informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

c) ceny. 

Dział XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 

należne opłaty i podatki, w tym podatek VAT. 

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich. 

3. W celu obliczenia ceny wykonania zamówienia, tj. przewidywanej wartości przyszłej 

umowy, należy przyjąć, że w skali całego zamówienia Wykonawca pokona dystans do 

106 500  kilometrów.  

4. Cena oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

 

Cof = D * ST 
 

przy czym: 

[Cof] - oznacza cenę oferty 

[D] - oznacza dystans do 106 500 km, tj. zakładana ilość kilometrów, którą pokona 

Wykonawca w okresie 22 miesięcy realizacji przedmiotu zamówienia.  

 [ST] - oznacza stawkę brutto (wraz z podatkiem VAT) za jeden kilometr przejechanej przez 

Wykonawcę trasy 

5. Określona w punkcie 1 Formularza ofertowego stawka za jeden kilometr przejechanej 

trasy stanowić będzie element rozliczenia z Wykonawcą, służący do wyliczenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia za okres każdego  

z 22 miesięcy trwania zamówienia.   
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Dział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

a) cena – waga kryterium 90 % 

b) park maszynowy - waga kryterium 10%. 

2. Kryterium cena oceniane będzie na podstawie ceny oferty Cof, obliczonej przez 

Wykonawcę zgodnie z opisem zawartym w dziale XVI i wykazanej w Formularzu 

oferty.  Kryterium to będzie oceniane wg następującego wzoru: 

 

            Cof. min. 
Pof = ------------- x 100 x 90% 

              Cof.x 

 

 

gdzie: 

Pof   - ilość punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę 

Cof. min  - najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu 

Cof.x   - cena oferty badanej 

 

3. Kryterium park maszynowy oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy 

zawartego w punkcie 3 Formularza ofertowego dotyczącego roku produkcji 

najstarszego (wyprodukowanego najwcześniej) pojazdu wyznaczonego do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

W ramach kryterium Wykonawca uzyska dodatkowe punkty zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

Rok produkcji najstarszego pojazdu wyznaczonego do 

realizacji przedmiotu zamówienia 

Ilość przyznanych 

punktów 

Najstarszy pojazd wyznaczony do realizacji zamówienia 

wyprodukowano nie wcześniej niż w roku 2006 
0,00 pkt 

Najstarszy pojazd wyznaczony do realizacji zamówienia 

wyprodukowano w okresie pomiędzy rokiem 2007 a 2010 
1,00 pkt 

Najstarszy pojazd wyznaczony do realizacji zamówienia 

wyprodukowano w okresie pomiędzy rokiem 2011 a 2014 
3,00 pkt 

Najstarszy pojazd wyznaczony do realizacji zamówienia 

wyprodukowano w okresie pomiędzy rokiem 2015 a 2018 
6,00 pkt 

Najstarszy pojazd wyznaczony do realizacji zamówienia 

wyprodukowano w roku 2019 
10,00 pkt 

  

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będących 

sumą punktów uzyskanych w ramach kryterium cena oraz park maszynowy.  

 

 

 



Strona 16 z 16 

 

Dział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

1. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta konsorcjum, Zamawiający może 

żądać przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Ponadto, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od wybranego 

Wykonawcy przedłożenia aktualnego odpisu z KRS lub aktualnego wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

Dział XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Dział XXI.  Istotne dla stron postanowienia umowy  

1. W przypadku wybrania Państwa oferty Zamawiający zaproponuje podpisanie stosownej 

umowy według załączonego wzoru – załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

2. Do umów w sprawach zamówień publicznych, w zakresie nieuregulowanym Ustawą 

Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Dział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługują Wykonawcom na zasadach określonych w ustawie. 

 

Radwanowice, dnia 01.07.2019 r.                                                      ZATWIERDZAM 

 

                                                                                                     ……………………………. 

Załączniki do SIWZ: 

1. załącznik nr 1 - formularz oferty. 

2. załącznik nr 2 - oświadczenie wstępne Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. załącznik nr 3 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. 

4. załącznik nr 4 – wykaz pojazdów.  

5. załącznik nr 5 – wykaz usług. 

6. załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

7. załącznik nr 7 - wzór umowy. 

8. załącznik nr 8 – oświadczenie przewoźnika drogowego. 

 


