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GMINA WILCZĘTA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „ Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wilczęta w roku
szkolnym 2017/2018 i 2018/2019”

ZATWIERDZAM
WÓJT
(-) Beata Andrzejczuk

Wilczęta, dn. 20.10.2017 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej
SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Nabywca:
Gmina Wilczęta
Wilczęta 84
14-405 Wilczęta
NIP 582-160-14-47 REGON: 170748040
Tel. 55-249-65-04, fax. 55-249-65-03
E-mail: sekretariat@wilczeta.pl (sekretariat@wilczeta.ug.gov.pl)
Strona internetowa: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39-46, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą PZP”. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
60.10.00.00-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu osobowego –
dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wilczęta. Usługa obejmuje dowóz dzieci do
Szkoły Podstawowej w Słobitach oraz do Szkoły Podstawowej w Nowicy
korzystającej z dwóch budynków w Wilczętach i w Nowicy, a także odwóz dzieci po
zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania. Dowóz realizowany będzie na
podstawie biletów miesięcznych.
3. Przewóz dzieci do szkół odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej od dnia
01.12.2017r. do 22.06.2018r. oraz od dnia 01.09.2018r. do 30.06.2019r. i tylko w tym
okresie Zamawiający zobowiązany będzie do nabycia miesięcznych biletów
ulgowych szkolnych (zwanych dalej biletami miesięcznymi).
4. Zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie wykonywania usługi.
5. Trasy dowozu i odwozu oraz wstępne godziny rozpoczęcia lekcji i odwozów po
zajęciach a także orientacyjna liczba uczniów zamieszczone są w załączniku nr 1
do SIWZ. Szczegółowe rozkłady jazdy ustala Wykonawca z Zamawiającym.
6. Dowóz dzieci ma się odbywać za pomocą linii regularnych.

IV.

V.

7. Dzienna ilość kilometrów przewozu wynosi ok. 433 km oraz dodatkowo w każdym
tygodniu ok. 273 km.
8. Dowóz uczniów odbywać się będzie środkami transportu, wyposażonymi
standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według
obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanymi właściwie
do charakteru przewozów.
9. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie środka transportu Wykonawca
zabezpieczy autobus zastępczy, spełniający wymagania techniczne w ruchu
drogowym.
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wystawienia co najmniej czterech
sprawnych środków transportu, przystosowanych do przewozu osób: minimum 45
osób (dwa- w tym jeden jako autobus zastępczy), minimum 18 osób (jeden),
minimum 42 osoby (jeden).
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia
okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego. Wykonawca powinien
dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez
Zamawiającego.
12. Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów odbywa się na przystankach i punktach
przystankowych określonych przez Zamawiającego.
13. Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać ubezpieczenie OC i
NW oraz aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie
wykonywania umowy zweryfikować w/w okoliczności.
14. W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu w tym zakresie lub jego
aktualnego przeglądu technicznego w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego
pojazdu i niezwłocznego podstawienia innego zastępczego pojazdu, spełniającego
powyższe wymagania.
15. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób
trzecich, w tym przewożonych uczniów powstałe w związku z realizacją zamówienia.
Termin i miejsce wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od 01 grudnia 2017roku do 30 czerwca 2019 roku.
Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Wilczęta.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ
3) spełniają warunki dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży ważną
licencję/koncesję/zezwolenie
na
wykonywanie
krajowego
transportu
drogowego osób, o której mowa w treści art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 o
transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1907 z późn. zm.)
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100000,00 zł.

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał lub wykonuje usługi w zakresie:
- co najmniej 1 zamówienia o podobnej wielkości i złożoności – dowóz dzieci do
szkół i wartości min. 200000,00 zł brutto)
b) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej czterema sprawnymi środkami
transportu, przystosowanymi do przewozu osób: minimum 45 osób (dwa- jeden jako
autobus zastępczy), minimum 18 osób (jeden), minimum 42 osoby (jeden). Autobusy
winny posiadać ważne i opłacone na dzień składania ofert pakiety ubezpieczeń O.C. i
N.N.W. dla każdego autobusu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich
łączny potencjał
c) Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę,
posiadającymi uprawnienia do przewozu osób autobusem - 3 kierowców.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia
Wykonawcy z postępowania będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w
oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale
VII.
Nie spełnienie przez Wykonawcę opisanych powyżej warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
UWAGA – dotyczy powoływania się na zasoby innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub w jego części polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączącego 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 oceni, 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
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, co do realizacji których zdolności
te są wymagane.
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,
innego podmiotu, nie potwierdzi spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt 1.
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.
UWAGA – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. 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 Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
została wybrana Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
VI.

Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy:

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
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. z 2016 r. poz. 1574 z
późniejszymi zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późniejszymi zmianami).
VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
ETAP I – wszyscy wykonawcy:
1. Wykonawca wraz z ofertą składa niżej podane oświadczenia aktualne na
dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu:
1) Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał)
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –
załącznik nr 4 SIWZ (oryginał)

2. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty :
1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do
SIWZ (oryginał)
2) Dowód wniesienia wadium
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferenta
reprezentuje pełnomocnik – oryginał dokumentu lub kopia
poświadczona notarialnie)
4) Pisemne zobowiązanie lub inny dokument podmiotów o oddaniu
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP) – załącznik nr 11 do SIWZ.
Uwaga:
a) 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, stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 niniejszej SIWZ, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni 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 – zgodnie z załącznikiem nr
11 do SIWZ.
ETAP II – wszyscy wykonawcy:
3. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu
ofert:
1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ (oryginał)
Uwaga:
a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Przekazuje
Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie,
b) Wraz z oświadczeniem Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń
konkurencji w postępowaniu,
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
ETAP III – Wykonawca na wezwanie:
4. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego (w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień

złożenia), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy,
2) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wymaganym
pojazdem, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.
Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zm.).
3) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 100000,00 zł (polisa oraz dowód opłacenia
polisy)
4) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane załącznik Nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu ;
- minimum jedno zamówienie o podobnej wielkości i złożoności - dowóz dzieci
do szkół i wartości zamówienia min. 200000,00 zł brutto).
5) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie
od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ.
- co najmniej 3 osoby posiadające aktualne uprawnienia do prowadzenia
pojazdów autobusowych.
6) Potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia dostępnych wykonawcy
usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami - załącznik nr 8 do SIWZ.
- minimum 4 pojazdy (w tym: jeden pojazd o liczbie miejsc siedzących
minimum 45, dwa pojazdy o liczbie miejsc siedzących minimum 42, jeden
pojazd o liczbie miejsc siedzących minimum 18),
7) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom zamówienia – jeśli dotyczy - załącznik nr 9 do SIWZ.
1. Uwaga:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty z rozdz.VII pkt 4 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa także dokumenty
wymienione w rozdz. VII pkt 4 ppkt 1w odniesieniu do tych podmiotów,

c) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania,
d) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
e) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie określone w załączniku nr 4
do SIWZ - dotyczące Podwykonawców.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.352). W przypadku, gdy
Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w
bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł
zapoznać się z dokumentami.
4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące
w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający
uwzględnił te dokumenty.
Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt 4
ppkt. 1 dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
VIII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których
przewidziano wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Wilczęta – Urząd Gminy
Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
sekretariat@wilczeta.pl (sekretariat@wilczeta.ug.gov.pl). Każdy dokument przesłany
drogą elektroniczną musi zostać również dostarczony do siedziby Zamawiającego w
formie pisemnej.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.
10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
są:
- pani Agnieszka Widuń, tel. 55-2496504, pani Irena Krzyżanowska – tel. 552496504.
11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z
nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
12. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie w języku
polskim.

IX.

Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie:
siedem tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy
w Malborku oddział Młynary nr rachunku 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002, z
dopiskiem na przelewie: „Wadium. Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wilczęta
w roku szkolnym 2017-2018 i 2018 -2019.” Skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj.
przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony
do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego
kopia w ofercie.
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
X.

Termin związania ofertą.
 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę. Jeżeli
Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
2.
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem - formularz ofertowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z wymogami SIWZ.
3.
Formularz ofertowy oraz wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach
do niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
4.
Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać
treści SIWZ.
5.
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.
6.
Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w
SIWZ, adekwatnie do poszczególnych etapów.
7.
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty wraz z ofertą muszą być uzupełnione w
języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem
oraz podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście
przetłumaczonym.

9.
Złożenie oferty lub załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez
Wykonawcę jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie
elementy wskazane przez Zamawiającego.
10.
Formularz ofertowy i wszelkie inne dokumenty, oświadczenia, wykazy i załączniki
muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega
wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
11.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo należy złożyć
w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.
12.
Wszelkie poprawki lub korekty błędów dokonane w ofercie muszą być parafowane
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
13.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.
15.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8, w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Tajemnica przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie ujawniona do wiadomości publicznej
informacja techniczna, technologiczna, handlowa lub organizacyjna przedsiębiorstwa, co do
której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania jej poufności – Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania,
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP74/ 05), ich
odtajnieniem.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/ lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
18. Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, czy jest/nie jest małym, średnim,
dużym przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej – rozdział VII art. 104-106 (t.j. Dz. U. 2016 nr 173, poz. 1829 z
późn.zm.).
19. Oferta musi być umieszczona w kopercie oznaczonej odpowiednio:
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Wilczęta, nie otwierać przed dniem
30.10.2017r.”, opatrzona pieczątką Wykonawcy.

20. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może ofertę wycofać lub zmienić jej
treść - zmiana lub wycofanie powinno być sporządzone zgodnie z postanowieniami pkt. 19 z
dopiskiem "ZMIANA " lub "WYCOFANIE".
XII.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wilczętach w sekretariacie
do dnia 30.10.2017r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
3. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone
Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Wilczętach – pokój nr 12 w dniu
30.10.2017 r. o godz. 12.15.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy PZP.
8. Niezwłocznie,
po
otwarciu
ofert,
Zamawiający
zamieści
na
stronie
www.ugwilczeta.bip.doc.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) nazw oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny i okresu gwarancji zawartej w ofertach.
9. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać
udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przez nich ofert.
10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe oraz inne, zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

XIII.

Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty
należy podać w PLN, kwotowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia również te, które nie wynikają w sposób oczywisty ze
specyfikacji, a są niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Oferent w ofercie podaje cenę jednostkową za 1 bilet miesięczny świadczenia usługi
oraz cenę za całość zamówienia.

XIV.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja zgodnie z wymaganiami ustawy PZP.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria
oceny ofert, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) Cena brutto .......................................................... – 60%,
2)Termin podstawienia autobusu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii
pojazdu głównego …………………………………......– 40%.
3.Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

4.Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów, zgodnie z poniższym
wzorem:
P = Pc + Pt
gdzie:
P - łączna ilość punktów
Pc – ilość punktów w kryterium „cena brutto”
Pg – ilość punktów w kryterium „termin podstawienia autobusu zastępczego”
Kryterium „cena brutto” – waga 60%
Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej
przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena”, wg
wzoru:
Pc = Cn/Cb x 60 pkt, przy czym 1 pkt = 1%
gdzie:
Pc – ilość punktów w kryterium „cena brutto”
Cn – najniższa cena ofertowa brutto
Cb – cena oferty badanej
Kryterium „termin podstawienia autobusu zastępczego” – waga 40%
Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej
przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „termin
podstawienia autobusu zastępczego”, wg następującej punktacji:
Czas podstawienia pojazdu
zastępczego
(w minutach)
Do 45 min
Od 46 min (włącznie) do 60
(włącznie)
Powyżej 60 min

Ilość punktów możliwych do
uzyskania

min

40
30
10

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert
przedstawionych powyżej. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do
dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że złożone oferty otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawca, składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać
udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
zgodnie z art. 87 ustawy PZP.
XV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże Wykonawcom
składającym oferty w postępowaniu, zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie
Zamawiającego. O terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął
termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego lub w następstwie jego
wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że
zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, 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. Istotne dla Zamawiającego postanowienia wprowadzone do treści zawieranej
umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy zawarte są w załączniku nr 10 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zgodnie z art. 144 ust 1
ustawy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności;
1) w przypadku wystąpienia siły wyższej zmiana wymaga zgody obu stron umowy.
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub

całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej
przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą
starannością
ogólnie
przewidzianą
dla
cywilnoprawnych
stosunków
zobowiązaniowych,
2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem,
potencjałem technicznym i osobowym,
3) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
4) zmiana tras dowozu, wykonania usług dodatkowych, których potrzeba wykonania
zaistnieje w trakcie realizacji umowy,
5) zmiana terminu realizacji.
XVIII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP, jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
XIX.

Podwykonawcy:
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców
pod warunkiem posiadania przez podwykonawców uprawnień do świadczenia usług
objętych zamówieniem.
3. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 36 b ustawy PZP żąda;
1) wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wskazanie niniejszego nastąpi w Załączniku Nr 9 do SIWZ.
2) aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. Zapisy art. 36 ba ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

XX.

Zatrudnianie osób na umowę o pracę.

1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666, z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać
będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usługi.
2) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli
sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia wymogu, o którym mowa powyżej.
W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo:
a) żądać od Wykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu
oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności,
b) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących
zatrudniania pracowników wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi,
c) przyjmować od osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi
oświadczeń odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia,
d) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopii
umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
rokuo ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922),
e) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, która powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 922),
f) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).
3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi przedłożyć Zamawiającemu dokument,
oświadczenie potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych przez
Zamawiającego przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Za niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę przedmiotowych wymagań Zamawiający naliczy niżej
podane kary umowne:
a) 1.500,00 zł za każdą osobę, która wykonuje czynności przy realizacji przedmiotowego
zamówienia, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę,
b) 1.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie
w wyznaczonym terminie dokumentu, oświadczenia, wykazanych w punkcie 2
potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wskazanych przez Zamawiającego.
XXI.

Pozostałe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres
poczty
elektronicznej
lub
strony
internetowej
–
www.ugwilczeta.bip.doc.pl
6. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w
złotych polskich.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie wymaga, by przy realizacji zamówienia uczestniczyły osoby
wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym
zakresie.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

XXII.

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).
XXIII. Załączniki
1.
Wykaz tras – załącznik nr 1 do oferty
2.
Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ.
3.
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ
4.
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SIWZ
5.
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.
6.
Wykaz usług - załącznik nr 6 do SIWZ
7.
Wykaz kluczowych osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia –
załącznik nr 7 do SIWZ.
8.
Potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ
9.
Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ
10.
Projekt umowy – załącznik nr 10 do SIWZ
11.
Zobowiązanie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ.

