
 

 

 
 

 
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Jodłowa do szkół w roku 2017”. 

 
 

Przetarg poniżej kwoty 209 000 euro określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 
ustawy. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jodłowej 

39-225 Jodłowa 69 
e-mail: gzeas_jodlowa@wp.pl  
 
REGON 850392690     NIP 872-10-15-616 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. a także wydane na 
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego 
zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254) 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. Nr 
2263 z późn. zm.). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg 
nieograniczony. 

 
 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Specyfikację można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Gminnym Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym Szkół w Jodłowej 39-222 Jodłowa 69, w godz. od 8:00 do 15:30. Specyfikacja 
dostępna jest również na stronie BIP Urzędu Gminy w Jodłowej. 
 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Jodłowa do szkół w roku 2017”. 
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Wspólny Słownik Zamówień  CPV: 60.11.20.00-6 usługi w zakresie publicznego transportu 
drogowego, 
 
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej w 2017 r. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi  w zakresie dowożenia 163 uczniów 
z wyznaczonych punktów zbiorki  do Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej i odwożenia ich  ze 
szkół do wyznaczonych punktów zbiórki w roku kalendarzowym  2017 r. 

2. Przewozy dzieci odbywać się będą wyłącznie środkami transportu spełniającymi 
wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
i innych przepisach związanych z przewozem osób. 

3. Dowóz dzieci odbywać się  będzie w dni nauki szkolnej. 
4. Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić  organizację roku szkolnego. 
5. Wykonawca musi zapewnić bezpieczny dowóz oraz odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny. 
6. Pojazdy przewożące uczniów  mają mieć sprawna instalację grzewczą, posiadać 

oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenia w zakresie NW i OC 
przez cały okres wykonywania zamówienia. 

7. Przypadku awarii pojazdu wykonawca usługi zobowiązany jest podstawić inny zastępczy 
środek  transportu – odpowiadający przepisom dotyczącym usługi. 

8. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na następujących trasach. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie na poszczególne części 
 
Część I 
Obejmuje dowóz 141 uczniów na trasach 1-3 oraz 5-10. 

Trasa nr 1: Dęborzyn - Dzwonowa- Zagórze – Dęborzyn – Przymiarki – Nadole – Jodłowa 
Zajezdnia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej – trasa długości 8 km  

 

 Przywóz do szkoły: 
odjazd o godz. 7:10 z Dęborzyna  (33 uprawnionych  uczniów) - autobus 

 Odwóz ze szkoły:  
odjazd z Jodłowej Zajezdnia do Dzwonowej przez Dęborzyn godz.  13:05 - bus, 14:35 -  bus lub 
autobus, Jodłowa Rynek – Dęborzyn Dół – 15:30 – autobus  

 
Trasa 2: Jodłowa Granica- Jodłowa Górna – Jodłowa Szkoła – Jodłowa Wisowa Skrz. – 
Jodłowa Zajezdnia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej  – trasa długości – 6 km                         

 

 Przywóz do szkoły: 
odjazd o godz.  7:33  z Jodłowej Granicy - (46 uprawnionych uczniów) - autobus 

 Odwóz ze szkoły:  
odjazd z  Jodłowej Zajezdnia do Jodłowej Granica  o godz. 12:40 – bus, 13:35 – autobus,  
15:00 - autobus 

 

Trasa nr 3: Jodłowa Wisowa Las Łosie – Wisowa – Wisowa Nż. – 5,5 km 

 

 Przywóz do szkoły: 
odjazd o godz. 7:40 z Wisowej Las Łosie  – (11 uprawnionych uczniów) - bus 

 Odwóz ze szkoły:  
odjazd z  Jodłowej Zajezdnia do Wisowej Las Łosie o godz. 13:35 - bus 
 
Trasa nr 5: Pańskie Pola – Jodłowa Zajezdnia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej   - 2,5 km 

 

 Przywóz do szkoły: 
odjazd o godz. 7:45 z Pańskich Pól (6 uprawnionych uczniów) - bus 



 

 

 

 Odwóz ze szkoły:  
odjazd o godz.13:50 - bus , 14:30 - bus z Jodłowej Zajezdnia do Pańskie Pola 

Trasa nr 6: Maślakowice – Jodłowa Zajezdnia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej  - 4,3  km 

 

 Przywóz do szkoły: 
odjazd o godz. 7:15 z Maślakowic (10 uprawnionych uczniów) - bus 

 Odwóz ze szkoły:  
odjazd z Jodłowej Zajezdnia do Maślakowic o godz. 14:00 – bus, o godz. 14:30 - bus 

 
Trasa 7: Wysypisko – Jodłowa Zajezdnia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej - 3,5 km     
 

 Przywóz do szkoły: 
odjazd o godz.7:05 - bus z Wysypiska (2 uprawnionych uczniów) 

 Odwóz ze szkoły  
odjazd o godz. 14:00  z Jodłowej Zajezdnia – Wysypisko - bus 
 
 
Trasa 8: Podlesie – Jodłowa Zajezdnia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej - 3,5 km 
 

 Przywóz do szkoły: 
 odjazd o godz.7:00 z Podlesia (5 uprawnionych uczniów) - bus 

 Odwóz ze szkoły:  
odjazd z  Jodłowa Zajezdnia – Podlesie 13:35 - bus, 15:10 - bus 
 
       
Trasa nr 9: Buczyna – Nadole – Jodłowa Zajezdnia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej -  6 km 
 

 Przywóz do szkoły: 
odjazd o godz.7:30 z Buczyny (19 uprawnionych uczniów) - bus 

 Odwóz ze szkoły:  
odjazd z Jodłowej  Zajezdnia – Buczyna – bus o godz. 13:05 i godz. 14:10 - bus 
 
Trasa nr 10 Wisowa Kapliczka – Wisowa – Jodłowa  Zajezdnia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej -
5,5  km.     
 

 Przywóz do szkoły: 
odjazd o godz.  7:15 z Wisowej Kapliczka (18 uprawnionych uczniów) - bus 

 Odwóz ze szkoły:  
Odjazd z Jodłowej Zajezdnia o godz.13:35 - bus, 15:05 - bus 

 
Część II 

Obejmuje  kierunek Jodłowa-Dębowa dowóz 22 uczniów na trasie 4. 
 

Trasa nr 4: Dębowa – Dębowa Nż – Podlesie – Jodłowa Zajezdnia Zespołu Szkół Nr 1 
w Jodłowej  – 5,5 km 
 

 Przywóz do szkoły: 
odjazd o godz. – 6:45 - bus oraz 7:40 - autobus z Dębowej  (22 uprawnionych uczniów) 

 Odwóz ze szkoły:  
odjazd o godz. 12:45 - bus , 13:35 - bus, 15:10 - bus z Jodłowej Zajezdnia do Dębowej 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1. zmiany liczby dowożonych uczniów, którym przysługuje dowóz na podstawie art. 17 
ustawy o systemie oświaty do 30 % w ciągu roku szkolnego 



 

 

2. zmiany liczby dowożonych, którym nie przysługuje dowóz  na podstawie art. 17 ustawy 
o systemie oświaty (nieuprawnionych) w zależności od decyzji rodziców o pokryciu 50 % 
kosztu biletu miesięcznego 

3. zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od harmonogramu zajęć lekcyjnych. 
 
 
2. Postanowienia dotyczące  wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie w każdym 
autobusie lub busie do końcowych przystanków każdej trasy, którego zadaniem będzie 
sprawowanie opieki nad przewożonymi dziećmi – opiekunem nie może być kierowca 
prowadzący autobus, tylko dodatkowa osoba. 
Dzieci i młodzież będą przywożona i odwożona  z dolnego  parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 
w Jodłowej (stara targowica), a dopiero po opuszczeniu autobusów przez młodzież kierowcy 
mogą wjeżdżać na przystanek Jodłowa Rynek. 
 
Dokładny rozkład przewozu Wykonawca uzgodni z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 stosownie 
do organizacji pracy poszczególnych szkół. 
 
W przypadku awarii autobusu dowożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia 
rezerwowego autobusu w możliwie najkrótszym czasie i poniesienia wszelkich kosztów z tym 
związanych.  
 

3. Postanowienie wynikające z zapisów art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp: 

1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy 

realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy osoby, które będą wykonywać czynności związane z prowadzeniem 

pojazdów i sprawowaniem opieki nad uczniami  w czasie przewozu. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w 

wymogów. 

3) Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666)  

4) Ponadto, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. 

poz.922), w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

5) Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie naliczeniem kary umownej 

w wysokości określonej w projekcie umowy. 
  
 



 

 

4. Pozostałe postanowienia 
 
1) Informacja o możliwości składania ofert częściowych, wariantowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
2)  Informacja dot. zastosowania aukcji elektronicznej 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej  z zastosowaniem aukcji  
elektronicznej,  
 
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt. 6 ustawy Pzp.  
 
 
5. Termin wykonania zamówienia/czas trwania zamówienia: 
 
1) Zamówienie ma być realizowane: 01.01.2017 – 31.12.2017 z wyjątkiem miesięcy lipiec 

i sierpień tj . 10 miesięcy 
 
2) Termin i warunki płatności: 

1. Rozliczenie usługi będzie następowało w okresach miesięcznych, jako iloczyn biletów 
miesięcznych przekazanych uczniom w danym miesiącu (do 4 km, od 4 km do 7 km, od 7 km 
do 10 km) i stawki za jeden bilet zgodnie z odpowiednią kategorią. Należne wynagrodzenie 
z tytułu wykonania umowy będzie regulowane w terminie 14 dni od daty przedstawienia   
faktury/rachunku przez Wykonawcę na adres: 

Gmina Jodłowa 

     Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej 

      39-225 Jodłowa 5  

       NIP 872-222-05-02 

2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie wystawiona/y przez Wykonawcę  
faktura/rachunek wraz z imiennym wykazem przekazanych uczniom biletów na adres: 

Gmina Jodłowa 

      Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej 

       39-225 Jodłowa 5  

        NIP 872-222-05-02 
 
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) Posiadania  kompetencji   lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej   działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 



 

 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
     Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

 

3. Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub w dokumentach wyszczególnionych 

w pkt. 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń lub dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

4. W myśl art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go 

z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, 

czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy 

Pzp. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

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

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

Z postępowania o udzielenie zamówienia, oprócz okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 

1 ustawy Pzp, Zamawiający wyklucza Wykonawcę: 

1) 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 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późń. zm); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 

ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: 

a. zamawiającym, 

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 



 

 

c. członkami komisji przetargowej, 

d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, 

o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brakU podstaw wykluczenia 

1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp -dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, czas podstawienia pojazdu zastępczego, warunków płatności zawartych 

w ofertach, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze 



 

 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 3. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3 - składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

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 wyżej, 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Forma składanych dokumentów: 

1) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące 

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

2) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w ppkt. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej, przez 

upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, 

a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 



 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp - jeżeli będzie to 

niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

. 

 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 

obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 

dokumentów; 

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, pełnomocnik przed 

zawarciem umowy przedstawi umowę regulującą współpracę tych Wykonawców; 

- przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz 

informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest  Anna Nowak tel: 
146665765 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie 

z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. 

poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (na nr 62 592 70 00) lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail: gzeas_jodlowa@wp.pl) w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

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

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwracać się (pisemnie, faxem lub e-mailem) do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Treść zapytań wraz wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez 



 

 

wskazania źródła zapytania oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej, na której 

opublikowano SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której 

opublikowana została SIWZ. 
 

10. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

11. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
 

12. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na Formularzu Oferty -

załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty w postaci 

elektronicznej. 

2. Treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

zamieścił informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załącznik Nr 2 i 3 

do niniejszej SIWZ. 

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką. 

6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych 

przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 

7. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub poświadczenia za zgodność z oryginałem 

kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym, 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, to znaczy z własnoręcznym 

podpisem mocodawcy (mocodawców). Pełnomocnictwo może zostać skutecznie złożone 

także w formie kopii potwierdzonej przez notariusza. 

8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była trwale połączona, a każda 

zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) ponumerowana kolejnymi 

numerami. 

9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 

być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e 

ofertę. 

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 

12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 



 

 

13. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 
 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół w Jodłowej 39-225 Jodłowa 69 w terminie najpóźniej do dnia 12 

grudnia 2016 r. do godz.9:00 

3. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTA NA ZADANIE PN. /nazwa zadania/ 

„Dowóz uczniów z terenu Gminy Jodłowa do szkół w roku 2017”. 
Nie otwierać przed: /data i termin składania ofert/ 

4. Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy. 

5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca. 

6. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2016 r. w w Gminnym Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół w Jodłowej 39-225 Jodłowa 69, po upływie terminu składania 

ofert w postępowaniu tj. o godz. 9.15 

8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po 

otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 

14. Modyfikacja i wycofanie oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 

składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 

„ZMIANA". 

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 

wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANE". 

5. Koperty oznakowane w ten sposób będą rozpatrywane w pierwszej kolejności i po 

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie 

będą otwierane. 
 

 
 
15. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość zamówienia osobiście lub z udziałem 
podwykonawcy.  



 

 

2. W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek 
przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
brutto niniejszej umowy. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi. 
4. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż wymieniony w ust. 3  
zamawiający informuje o tym Wykonawcę  i wzywa  do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.  
5. Wykonawca może  poświadczyć za zgodność z oryginałem  kopie umów  
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 2. 
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę. 
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 7, Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy, informując Wykonawcę o terminie do zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy. 
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców.  
 
16. Ocena ofert. 
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował kryterium:  
  

lp kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1 Cena -  Kc 60 % 60 

2 
Czas podstawienia pojazdu 

zastępczego  - Kzp 
40 % 40 

 
 

2. Założenia do obliczenia kryterium ceny oferty: 
1) Zamawiający na potrzeby obliczenia ceny ofertowej dla części I zakłada następujące 

ilości biletów miesięcznych: 
a) do 4 km. – 63 sztuk 
b) od 4 km. do 7 km. – 68 sztuk 
c) od 7 km do 10 km –10 sztuk 

2) Zamawiający na potrzeby obliczenia ceny ofertowej dla części II zakłada następujące 
ilości biletów miesięcznych: 

a) do 4 km. – 0 sztuk 
b) od 4 km. do 7 km. – 22 sztuk 
c) od 7 km do 10 km –0 sztuk 



 

 

3) Zamawiający cenę oferty obliczy sumując iloczyn szacowanej ilości biletów i stawki  dla 
poszczególnych odległości. 

4) Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych biletów miesięcznych 
w zależności od liczby uczniów. 

5) Kryterium ceny dotyczy ceny brutto wyrażonej w polskich złotych. 
6) Oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalna liczbę punktów  - 60 pkt. 

Ilość punktów, jakie otrzymają pozostałe ofert zostanie obliczona wg wzoru: 
Kc= (Cn/Cb)* 60 

Gdzie: 
Kc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród  wszystkich ofert nie podlegających 
odrzuceniu 
Cb- cena zaoferowana w badanej ofercie 

 
3.  Założenia do obliczenia kryterium czasu podstawienia pojazdu zastępczego oferty: 
 

1) Kryterium czasu podstawienia pojazdu zastępczego dotyczy określonego 
w formularzu oferty czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 
liczonego od czasu powzięcia informacji o wystąpieniu awarii wyrażonego w pełnych 
minutach. 

2) Ilość punktów  w kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: 
a. czas podstawienia pojazdu zastępczego poniżej 30 minut – 40 punktów 
b. czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 30 minut i poniżej 45 minut – 

30 punktów 
c. czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 45 minut i poniżej 60 minut – 

10 punktów 
d. czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 60 minut – 0 punktów 

4. Łączna ilość punktów (W), jaka otrzyma oferta, zostanie ustalona jako suma kryterium 
cenowego i kryterium czasu podstawienia pojazdu. 

W= Kc+Kzp 
5. Ocena ofert dokonywana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 6. Zmawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

17. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi na piśmie 
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta 

zostanie umieszczona również na stronie BIP UG Jodłowa. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest, przed zawarciem umowy 
przekazać Zamawiającemu potwierdzenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 

wykonujących czynności o których mowa w Części II pkt. 3 niniejszej SIWZ. 

4. W przypadku jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawców współdziałających 

w ramach spółki cywilnej, to pełnomocnik spółki będzie miał obowiązek dostarczyć 

Zamawiającemu umowę spółki. 

5. W przypadku jeżeli oferta zostanie złożona przez podmioty współdziałające w ramach 

konsorcjum, to pełnomocnik konsorcjum będzie miał obowiązek dostarczyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę członków konsorcjum. 
 
18. Zmiana umowy 
 
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany  umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym także 
w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:  



 

 

a) zmian w organizacji sieci szkół oraz związanej z tym zmiany liczby dowożonych  dzieci, 
b) zmiana trasy 
c) zmiana formy prawnej wykonawcy, 
d) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 
 
 
19. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
 
20. Unieważnienie przetargu 
Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy zaistnieją przesłanki wymienione  w art. 93 ustawy 
Pzp. 
 
 
21. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
 
22. Środki ochrony prawnej 
 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 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. 

2. Środkami ochrony prawnej są: 

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp, 

b) odwołanie, 

c) skarga do sądu. 

3. Informacje o nieprawidłowościach. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. W przypadku uznania zasadności 

przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 

zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności. 

4. Odwołanie. 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni -

jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 



 

 

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określono w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 

ustawy Pzp. 

5. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do 

sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp. 

 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
1. Formularz „Oferta” – załącznik Nr 1, 
2. Istotne postanowienia umowy (projekt umowy) – załącznik Nr 4. 
3. Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik Nr 2 
4. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania – załącznik Nr 3 
5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 

 
 
Zatwierdził: 

Dyr. GZEAS w Jodłowej 
Anna  Nowak 
 
 

                                                                         
         

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


