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S p e c y f i k a c j a   
 I s t o t n y c h   W a r u n k ó w   Z a m ó w i e n i a 

(SIWZ) 

na zadanie  p.n. 

Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku 

szkolnym 2018/2019 

 
 

1.  Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Gmina Osiek, ul. Rynek 1,  28-221 Osiek 
 

NIP  866-16-23-883 REGON 830 40 96 89  

tel. (15) 867 12 03  fax (15) 867 12 32 

strona internetowa: www.bip.osiek.iap.pl 

 

2.  Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG 
NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j Dz. U. z 2017  
poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w 
art. 11 ust. 8 ustawy. 

3.  Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 
2018/2019 

 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych umożliwiających dojazd uczniów środkami 

komunikacji publicznej do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu  Gminy Osiek w roku szkolnym 
2018/2019 w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r. 

Dowóz i odwóz uczniów należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 
określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół. 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, otrzyma od 
Zamawiającego szczegółowy wykaz zawierający godziny rozpoczęcia dowozów i odwozów.  

 
 
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może  złożyć ofertę 

na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone temu 
samemu wykonawcy na wszystkie części. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z 
danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: 

 

Część 1 - Dowóz uczniów na trasie Pliskowola - Osiek 
 

 

z Pliskowoli – 21  osób  
 
 

 

Część 2 - Dowóz uczniów  na trasie Mucharzew – Ossala- Osiek 
Mucharzew – Niekrasów  - Strużki -  Ossala Szkoła – Osiek 

 

ze Strużek do Ossali –     11 w tym 1 osoba poniżej 6 roku życia    

z Mucharzewia do Osieka -  3 osoby  

z Niekrasowa do Osieka   – 1 osoba 

z Ossali do Osiek              – 7 osób 

ze Strużek do Osieka        –  0 osób 

http://www.bip.osiek.iap.pl/
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Część 3 - Dowóz  uczniów na trasie Ossala Lesisko – Ossala - Osiek 

Ossala Lesisko – Ossala szkoła – Matiaszów – Sworoń – Trzcianka – 

Trzcianka Kol - Ossala szkoła-  Osiek 
 

z Ossala Lesisko do Ossala  –2 osoby 
ze Sworonia do Ossali         - 19 osób w tym 4 osoby poniżej 6 roku życia 

z Ossala Lesisko do Osiek   - 0 osób 
z Ossali do Osieka               –2 osoby 
z Matiaszowa do Osieka      -1 osoby 
ze Sworonia do Osieka        - 3 osoby 
z Trzcianki do Osieka          - 5 osób 

z Trzcianki Kol. do Osieka  - 1 osoba 

 
 
 

 

Część 4 - Dowóz  uczniów  na trasie Bukowa - Osiek 
Bukowa – Osiek ul. Grabowiec –  Suchowola, - Osiek ul. 

Klimontowska  -  Osiek 
 

z Bukowej                           – 9 osób 

z Osieka ul. Grabowiec       – 3 osoby 
z Osieka ul. Klimontowska  –  4 osoby 

z Suchowoli do Osiek            - 13 osób 

z Suchowoli do Suchowola szkoła  - 10 osób w tym 2 osoby poniżej 6 roku życia  
 
 

 

Część 5 - Dowóz  uczniów na trasie Mucharzew - Ossala 
Mucharzew – Niekrasów  - Trzcianka – Trzcinaka Kolonia -  Ossala 

 

z Mucharzewia do Ossali– 5 osób 
z Niekrasowa  do Ossali - 22 osoby w tym 6 osób poniżej 6 roku życia  

z Trzcianki do Ossali       -  25 osób w tym 2 osoby poniżej 6 roku życia 
z Trzcianki Kolonii do Ossali – 3 osoby  

 

Część 6- Dowóz  uczniów  na trasie Strużki - Osiek 
 
 Strużki – Tursko Wielkie – Niekurza – Szwagrów – Matiaszów - Szwagrów – Ossala – Osiek  

 

Ze Strużek do Szwagrowa               -  2 osoby 

z Turska Wielkiego do Szwagrowa -  8 osób 

z Niekurzy do Szwagrowa               - 13 osób 

ze Szwagrowa do szkoły podstawowej w Szwagrowie  - 1 osoba 

z Matiaszowa do Szwagrowa           - 10 osób 

z Turska Wielkiego do Osieka         – 2 osoby 

z Niekurzy do Osieka                       -  1 osoba           

ze Szwagrowa do Osieka                   - 7 osób 
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Część 7 - Dowóz  uczniów  na trasie Otoka  - Osiek  
 
 Otoka - Długołęka - Osiek ul. Tarnobrzeska  - Osiek  

 

z Otoki                                 – 2 osoby 

z Długołęki                          - 29 osób w tym 1 osoba poniżej 6 roku życia 

z Osieka ul. Tarnobrzeska    - 10 osób 

 

Część 8 - Dowóz  uczniów  na trasie Suchowola – Osiek ul. 

Sandomierska -  Osiek  
 
  

Suchowola – Osiek Szkoła -  Osiek ul. Sandomierska - Osiek ul. Wiślana – Lipnik  - Kąty –  

ul. Polna - Osiek Szkoła   

z Suchowoli do Osiek szkoła - 14 osób 

z Osieka ul. Sandomierska do Osiek szkoła - 9 osób 

z Osieka ul. Wiślana do Osiek szkoła- 3 osoby 

z Lipnika do Osiek szkoła - 3 osoby 

z Kątów do Osiek szkoła  - 9 osób 

z ul. Polnej do Osieka szkoła – 3 osoby    

 
 

Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie trwania zamówienia 
mogą ulec zmianie.  Zmiana liczby dowożonych uczniów nie wymaga aneksu do umowy. 

 

Ponadto Wykonawca zapewni dla każdej z części zamówienia po jednym bilecie miesięcznym dla 

opiekuna. 
 
4.  Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

Kody CPV: 60130000-8 (1) 

5.     Zamawiający: 

- dopuszcza składanie ofert częściowych, 

-  nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

- nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy 

- nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 

- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

- wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, które 
będą kierowały autobusami  

Przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na 
usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). 
Stosownie do art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy „Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,  
a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.  

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu zanonimizowane kopie umów  
o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o 
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pracę. Sankcją za nieprzedłożenie kopii umów bądź niezatrudnienie na podstawie umów o pracę 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie konieczność zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek naruszenia. Kontrola spełniania w/w wymagań będzie 
realizowana poprzez umowny obowiązek Wykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu stosownych 
dokumentów, bądź przez zwrócenie się przez Zamawiającego do Państwowej Inspekcji Pracy o 
przeprowadzenie kontroli.  

 

- nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, tj. nie przewiduje wymagań związanych 
z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, 
związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, 

-  nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

- nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

6. Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp. 

 Nie dotyczy. 

7. Informacja o wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 Pzp. 

 Nie dotyczy. 

8. Termin wykonywania zamówienia.  

Od dnia 03 września 2018 r. do dnia 21 czerwca  2019 r.  
 

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

 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

9.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 
wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ, 

9.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

9.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

9.2.1. złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 1b ustawy o spełnieniu 
warunków podmiotowych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

9.2.1.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,            
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć licencję na wykonywanie 
transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym bądź zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego 

9.2.1.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

   Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: 

   - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,                          
   że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
   działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą                
   niż 100 000,00 zł, 

9.2.1.3.  zdolności technicznej i zawodowej; 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: 

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SIWZ. 

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, 
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jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma lub więcej (adekwatnie do 
ilości części zamówienia) kierowcami posiadającymi uprawnienia do 

kierowania autobusami.  

b) wykaz co najmniej jednego autobusu do jednej części zadania będących w 
stanie jednorazowo przewieźć odpowiednią liczbę osób do odpowiedniej części 
zamówienia na miejscach siedzących, posiadających ważne ubezpieczenie OC. 

 

Uwaga! 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 
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, do 
realizacji których te zdolności 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, podmiotu, o którym mowa w 
ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 
 

9.2.2. nie podlegają wykluczeniu. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; 

9.3. Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych 
podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.2.2. 

9.4 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.  
 

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/spółki cywilne itp.) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w tym: 

 
9.5.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 
pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w 
sposób umożliwiający ich identyfikację.  

9.5.2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa                 
 w pkt 9.2.1. ust. 1 podlegają sumowaniu. 

9.5.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane  
 jest załączenie do oferty dokumentów oddzielnie dla każdego z Wykonawców ubiegających się 
 wspólnie o udzielenie zamówienia. 

9.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
9.7. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do 

ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.  
 

9.8. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej 
to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona 
wartość się odnosi.  

 
10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 
ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest   
zobowiązany do: 

11.1 określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ) informacji jaka część 
przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców i podania przez wykonawcę 
firm podwykonawców. Brak takiej informacji uznawany będzie, że wykonawca nie zamierza 
powierzać podwykonawcy żadnej części zamówienia  

11.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

11.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się 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 wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11.4. Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną 
współpracę i zobowiązania jego członków. 

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert. 

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu   
sporządzenia oferty. 

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

12.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

13.1. Oferta musi zawierać: 

1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ . 

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 
pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy 
przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza 

X Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 1b ustawy 

1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 1b ustawy ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

SIWZ. 

       13.2 Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy P.z.p. w pierwszej kolejności dokona  

oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu. 

      13.3.  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie,  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń 
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lub dokumentów w potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. 

tj.: 

a. aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym bądź zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 

b. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą  niż 100 000,00 zł, 

c.  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że 

dysponuje co najmniej dwoma lub więcej (adekwatnie do ilości części zamówienia) kierowcami 

posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami.  

- wykaz co najmniej jednego autobusu do jednej części zadania będących w stanie jednorazowo 

przewieźć odpowiednią liczbę osób do odpowiedniej części zamówienia na miejscach siedzących, 

posiadających ważne ubezpieczenie OC. 

 

 

13.4 Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki podmiotowe i 

być zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia (pkt.9 SIWZ) 

 

13.5 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie 
załączników do oferty wpisana do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. Nie spełnienie tego 
wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została 
ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

13.6 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

13.7 Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez 
Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie 
rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do 
oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w 
formie oryginału. 

13.8 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez 
wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać 
upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia. 

13.9 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego 
tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 

14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów. 

14.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę 
elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub pocztą elektroniczną jest 
zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia 
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faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu oraz adres poczty elektronicznej prowadzącego 
postępowanie zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty składa się w formie pisemnej. 

14.2.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę lub pocztę elektroniczną 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

14.3   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

15.1.      Piotr Świerk                –                            tel. (15) 8567 12 03, 

15.2. Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:00 w siedzibie 
Zamawiającego. 

16. Termin związania ofertą. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

17. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia; 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia. 

19 Opis sposobu przygotowania ofert. 
19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, w formie pisemnej. 

19.2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,                     
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.  

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie  
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

Oferta na wykonanie zadania pn .: 

Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do  
szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2018/2019 

 
Nie otwierać przed 16.08.2018 r. Godz. 1030. 

19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

20. Miejsce i termin składania ofert.  

20.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego– Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, 28-221 
Osiek, pok. 103 (sekretariat)  w terminie do dnia 16.08.2018 r. do godziny 1000 

20.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w miejscu składania ofert w dniu 16.08.2017 
roku o godzinie 1030 

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 
przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny 
wniosek. 

21.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych 
oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z 
zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3. 

21.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 



10 

                                     

 

22. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

22.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana 
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

22.2 Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty zaleca się aby wykonawca przeprowadził wizję terenową w 
celu szczegółowego zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia oraz warunkami terenowymi jego 
realizacji, w szczególności przebiegu ewentualnych tras dojazdów.  

22.3 W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 
podstawie  kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. cena brutto 60 pkt 

2. Termin płatności faktury 40 pkt 

  22.4    Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr kryt. Wzór 

1 

Cena brutto 
Liczba punktów = Cn/Cb x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 
 - 60 -  wskaźnik stały 

2. 

Termin płatności faktury  (T) 

Liczba punktów = 40 
gdzie: 

- 14 dni  - 0 pkt 
- 21 dni- 20 pkt 

- 30 dni- 40 pkt 

3. Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie według wzoru: 0=C+T  

 

22.7   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, 
podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  

23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

23.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:  

23.1.1. Kopie stosownych uprawnień kierowców do kierowania autobusami, kopie dowodów 
rejestracyjnych pojazdów oraz kopie dokumentów potwierdzających ich ubezpieczenie OC, 

23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienie: 

- ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym; 

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum (lub innej umowy 
regulującej współpracę w zakresie wykonywania zamówienia) przez któregokolwiek z 
jego członków do czasu wykonania zamówienia  

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
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24. 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. 

 Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

25. Zmiany umowy. 

 25. 1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej       
wykonanie zamówienia lub w innych przypadkach, których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy 

 
26.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
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. 
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2)  określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4)  odrzucenia oferty odwołującego; 
5)  opisu przedmiotu zamówienia; 
6)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawca lub uczestnik konkursu 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 ustawy. 
 

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ). 

Załącznik nr 1:  Formularz oferty  
Załącznik nr 2:  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3:  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr 4: Wykaz narzędzi  
Załącznik nr 5:  Wykaz dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
Załącznik nr 6: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  
Załącznik nr 7: Wzór umowy 


