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(zwana dalej SIWZ) 

w sprawie zamówienia publicznego na:  

 

 

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 

podstawowych w gminie Pępowo w roku szkolnym 2019/2020” 
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ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2018 ROKU, POZ. 1986)  
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1. Zamawiający. Informacje ogólne  

 

1.1. Zamawiającym jest Gmina Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. +48 65 573 63 

05; +48 65 573 63 08; fax: +48 65 573 60 32, e-mail: ug@pepowo.pl 

 

1.2. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986) zwana dalej ustawą Pzp. 

 

Zgodnie z art. 14 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i 

Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 

inaczej. 

 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

1.3.        Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 

 

1.4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej: http://bip.pepowo.pl/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości 

zamówienia poniżej 221 000  EURO na podstawie art. 39 i nast. ustawy Pzp. 

 

Zamawiający stosuje do niniejszego zamówienia procedurę odwróconą dla prowadzenia 

postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

 

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na przewóz dzieci i uczniów  

dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w ramach komunikacji regularnej. 

Zakup biletów dotyczy przewozu uczniów (dowóz i odwóz do miejsca zamieszkania – miejsc 

przystankowych) w ramach utworzonych przez Wykonawcę linii regularnych obejmujących 

miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie do placówek oświatowych na terenie gminy 

Pępowo.  

 

 Wykaz szkół: 

 a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 44, 

 b) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach,  

 Skoraszewice 15a.  

 

3.2.  Usługa polega na przewozie uczniów autokarami o pojemności minimum 52 miejsc 

siedzących każdy – 3 autokary. 

 

Tygodniowa liczba kilometrów wynosi około 2569 km, czyli miesięczna liczba 

kilometrów wynosi około 10 276 km.  

Liczba osób dowożonych autobusami z terenu gminy Pępowo do Szkół Podstawowych 

wynosi około 363 dzieci, w tym 91 osób do szkoły w Skoraszewicach i 272 osoby do 
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szkoły w Pępowie. W ramach zamówienia należy uwzględnić również przewóz 

opiekunów uczniów zatrudnianych przez Zamawiającego – 3 osoby. 

 

  Dane związane z liczbą kilometrów i liczbą dowożonych uczniów dotyczą roku szkolnego 

2019/2020 i są danymi szacunkowymi uzyskanymi ze szkół . Imienna lista uczniów, dla 

których zostaną zakupione bilety zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez 

dyrektorów szkół przed rozpoczęciem każdego semestru. 

 

W czasie obowiązywania umowy w roku szkolnym 2019/2020 liczba kilometrów i liczba 

dowożonych dzieci może ulec zmianie w zależności od liczebności uczniów w szkołach oraz 

zmianach w planach nauczania. Zamówienie mniejszej ilości usług nie jest traktowane jako 

odstąpienie od umowy przez Zmawiającego i nie daje po stronie Wykonawcy żadnych 

roszczeń, w szczególności o odszkodowanie.  

 

3.3.  Trasy oraz harmonogram przewozów uczniów do poszczególnych szkół w gminie Pępowo 

określone zostały w  załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego rozkładu jazdy z powodu 

zmiany planów lekcji, liczby dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni 

wolnych, zmiany obwodów szkół.  

 

3.4.  Dodatkowe informacje w zakresie zamówienia: 

 

1) Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2019/2020 w terminie od 02.09.2019 r.  

do 26.06.2020 r. we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. usługa świadczona będzie w dni 

powszednie z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w 

realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych, określonych na podstawie przepisów 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2017 roku w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.),  

2) Usługi mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i 

młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i 

kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienie do świadczenia tych 

usług. Wykonawca zamówienia musi dysponować taborem z odpowiednią ilością miejsc w 

pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniając tym samym krótki pobyt dzieci w 

pojazdach oraz dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych 

godzinach.  

3) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania 

zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powodował znacznych opóźnień 

czasowych kursu, wobec powyższego jest zobowiązany posiadać autobus – pojazd 

rezerwowy.  

4) Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy.  

5) Godziny dowozu muszą umożliwić dowożonym uczniom punktualnie rozpoczęcie zajęć 

lekcyjnych.  

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego rozkładu jazdy z powodu 

zmiany planów lekcji, liczby dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni 

wolnych, zmiany obwodów szkół. W przypadku potrzeby wprowadzenia takich zmian 

Dyrektorzy Szkół poinformują Wykonawcę o potrzebie wprowadzenia zmian.  

7) Każdy uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Pierwszeństwo przejazdu 

autokarem mają uczniowie  i opiekunowie z biletami miesięcznymi. 
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8) Podstawą miesięcznego rozliczenia należności za wykonane usługi stanowić będzie cena 

jednego biletu miesięcznego podana w ofercie oraz ilość uczniów i opiekunów dla których 

zostaną zamówione – zakupione bilety. 

9) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bilety miesięczne do dyrektora danej szkoły 

najpóźniej do przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.  

10) Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jeżeli 

na skutek zmiany przepisów prawa dotyczących publicznego transportu zbiorowego, nie 

będzie możliwa realizacja zamówienia na określonych w umowie warunkach. 

11) opiekę nad dziećmi i uczniami w autobusie podczas przejazdów zagwarantuje 

Zamawiający. 

 

3.5. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, 

o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia ilości 

zamawianych  biletów na warunkach zawartej umowy o kolejne 5 % zamówienia 

podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje zwiększenie 

wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu umowy. Zamawiający uzależnia możliwość 

skorzystania z prawa opcji  od wystąpienia w trakcie realizacji umowy potrzeby zwiększenia 

zapotrzebowania na zakup biletów dla uczniów dowożonych do wskazanych w pkt. 3.1. 

niniejszej SIWZ placówek oświatowych.   

 

3.6. OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
 

3.6.1. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa  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 dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1040 z późn. zm.).  

 

3.6.2. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na umowę o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019, 

poz. 1040 z późn. zm.) osoby, które wykonują: kierowca autobusu. Wykonawca obowiązany jest 

udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 3.6.2.  

 

3.6.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego 

wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 3.6.2. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
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osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

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

możliwe do zidentyfikowania. 

3.6.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.6.2 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.10.2 czynności. 

 

3.6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

 

3.7.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

 

Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którą część 

zamówienia zamierza zlecić do wykonania Podwykonawcy i podania firm 

Podwykonawców w oświadczeniu dot. przesłanek wykluczenia (o ile jest to wiadome w 

momencie składania ofert), zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. 

 

Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia 

wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ. 
 

Realizacja części przedmiotu umowy poprzez Podwykonawców nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że 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. 
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KOD Wspólnego  Słownika Zamówień  (CPV) 

   60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 

 34980000-0 Bilety przewozowe  

 

3.8. Prawo do udziału w postępowaniu mają również wykonawcy spoza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

   

4. Termin wykonania zamówienia  

  

 - rozpoczęcie zamówienia nastąpi w terminie:  02.09.2019 r.,  

 - zakończenie zamówienia nastąpi w terminie 26.06.2020 r. 

 

 z wyłączeniem okresu ferii i wakacji oraz innych przerw w funkcjonowaniu szkół.  

 

5. Udział w postępowaniu – warunki udziału i podstawy wykluczenia 

 

5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp,  
 

              5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

  

 5.1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne 

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję 

w zakresie transportu drogowego osób lub dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych 

prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

  

 5.1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego 

warunku udziału w postępowaniu.  

 

 5.1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 
 W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: 

  

 a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 1 usługę 

o rocznej
1
 wartości minimum 100 000,00 zł brutto, polegającą na transporcie 

drogowym osób w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

 

5.2.  Wstępna ocena spełniania ww. warunków oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu 

                                                 
1
 Poprzez okres roczny Zamawiający rozumie rok szkolny lub rok kalendarzowy.  
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dołączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 

Wykonawca spełnił. W przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, 

Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta 

Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. 

 

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 

5.3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5.3.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: 

a) warunki opisane w pkt 5.1.2. - wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego warunku;  

b) warunki określone w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy powinien spełnić 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie; 

c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, wskazane w pkt 6.1.2. SIWZ oraz 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

5.3.3. W przypadku oferty składanej przez wspólników spółki cywilnej postanowienia pkt 

5.3.2. SIWZ stosuje się odpowiednio.   

 

5.4.    Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów 

 

5.4.1. 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 innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą 

oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 

do SIWZ. 

5.4.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

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

ustawy. 

5.4.4. 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. 
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5.4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4.1., 

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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.4.1. 

5.5.        Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 

5.5.1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach 

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, tj: 

 

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny, 

- skarbowe, 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

c)  Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w ppkt b); 

d)  Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(165(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(181)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(189(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(218)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(228)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(250(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(258)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(258)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(270)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344?cm=DOCUMENT%23art(46)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344?cm=DOCUMENT%23art(48)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(115)par(20)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506?cm=DOCUMENT%23art(9)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506?cm=DOCUMENT%23art(10)


 

 

 9 

i) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary; 

k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

l)  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

5.5.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia 

wykonawcy: 
 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy Prawo 

restrukturyzacyjne 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 zarządzi likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Przepis art. 24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

   

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania  

 

6.1. W zakresie wstępnego wykazania spełniania przez każdego Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu / niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć wraz z 

ofertą: 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16991855?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528?cm=DOCUMENT
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 6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 

 

                             6.1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do 

niniejszej SIWZ. 

  

 6.1.3. zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie 

krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej (pkt 6.2. i 6.3. SIWZ), dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. 

 

6.2.     W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, 

należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego: 

 

 6.2.1. aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną 

licencję w zakresie transportu drogowego osób lub dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych 

prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania 

 

6.2.2. wykaz usług wykonanych, 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, co najmniej 1 usługi transportu drogowego osób o 

rocznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 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; - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 

 

6.3.     W zakresie wykazania, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie 

podlega wykluczeniu z postępowania, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego: 

 

6.3.1. 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 wykluczenia na podstawie art. 24                   

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
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6.3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami  

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; zgodnie z 

załącznikiem nr 8 do SIWZ.,   
    

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 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 wyznaczonym 

terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia 

lub dokumenty. 

  

6.4.    Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

 

6.5. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1.-6.3.2. Oświadczenie z art. 6.1.2. SIWZ 

ww. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą. 

 

6.6. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 

mowa w pkt: 

 - 6.3.1. niniejszej SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

a) 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 ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
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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.  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

6.7. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych 

do KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla 

podmiotów wpisanych do CEIDG) - zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 

 

6.8. Dokumenty i oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 

Pełnomocnictwa należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 

 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(Konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 

udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie. W 

przypadku złożenia oferty przez ww. podmioty, wymagane oświadczenia i dokumenty 

wynikające z pkt 6.1.2., 6.3.1. – 6.3.2 niniejszej SIWZ składa każdy z podmiotów 

tworzących konsorcjum. Pozostałe dokumenty wynikające z pkt 6.1.1., 6.2.1. – 6.2.2 

niniejszej SIWZ składa konsorcjum jako całość.  

Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp). 

 

6.10.    Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, wezwie Wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
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mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

6.11.  Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 

 6.11.1. Formularz ofertowy 

6.11.2. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o  

udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez 

upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie lub kopię 

poświadczoną notarialnie 

6.11.3. Szczegółowa kalkulacja stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ 

 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się 

 

7.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się z zachowaniem 

formy pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail): 

a) pisemnie: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo 

 b) e-mail: przetargi@pepowo.pl 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich 

otrzymania.   

 

7.2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

7.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

7.4. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania. 

 

7.5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. 

 

7.6. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie 

podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

 

7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści tę 

informację na stronie internetowej. 
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8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

8.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w 

zakresie spraw merytorycznych jest: 

Magdalena Wajs 

    tel. +48 65 573 63 05; +48 65 573 63 08 

    fax. +48 65 573 60 32     e-mail: oswiata@pepowo.pl 

     Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 do 15:00 

 

8.2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w 

zakresie procedury przetargowej jest: 

Małgorzata Waleńska 

tel. +48 65 573 63 05; +48 65 573 63 08 

fax. +48 65 573 60 32 

e-mail: przetargi@pepowo.pl 

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 do 15:00 

 

9. Wymagania dotyczące wadium 
 

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający rezygnuje z żądania wniesienia  wadium.   

 

10. Termin związania ofertą 

 

10.1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

11. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

11.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 

2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert w formie elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

  

11.2. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 

pełnomocnictwa, o ile takie zostały udzielone.  

 

11.3. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez 

osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 

 

11.4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom.  

 

11.5. Wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami powinny być                

 ponumerowane. 
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11.6. Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

 

11.7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 

 

11.8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

11.9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

11.10. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 

a)  Formularz ofertowy,  

b) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu. 

11.11. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy 

oraz napisem: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 

podstawowych w gminie Pępowo w roku szkolnym 2019/2020 

11.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli Zamawiający 

otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem 

składania ofert. Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w zamkniętej 

kopercie opatrzonej napisem: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do 

szkół podstawowych w gminie Pępowo w roku szkolnym 2019/2020 i nazwą, adresem 

wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.  

11.13. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia.  

 

11.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

11.15.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

11.26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

11.17. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

11.18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy. 

 

11.19. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Pępowo,                             

ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, pok. nr 10 (sekretariat) do dnia 19.07.2019 r. 

do godz. 10.00. 

 

12.2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 

 

12.3.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Pępowo,                             

ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, pok. nr 10 (sekretariat) w dniu 19.07.2019 r. o 

godz. 10.15. 
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12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

12.5. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny 

ofertowe, termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności. Koperty oznaczone jako 

„wycofane” nie będą otwierane.  

 

12.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności    zawartych 

w ofertach. 

 

12.7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8, w związku 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 przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane, z zastrzeżeniem ograniczenia jawności ofert o którym 

mowa w art. 96 ust. 3a i 3b ustawy Pzp.  

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

13.1. W ofercie należy  podać cenę biletu miesięcznego (brutto), z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku oraz całkowitą wartość zamówienia uwzględniającą koszt zakupu biletów 

miesięcznych na poszczególne trasy dowozów do szkół, przez okres 10 miesięcy zgodnie ze 

wzorem szczegółowej kalkulacji wg załącznika nr 9 do SIWZ oraz z uwzględnieniem 

wszystkich zobowiązań wynikających z warunków przyszłej umowy. 

 

13.2.  Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.   

 

13.3.     Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym 

negocjacjom.  

 

13.4.   Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 z późn. zm.). 
 

13.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty:  
 

 13.5.1. oczywiste omyłki pisarskie,  

 13.5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

 13.5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona.  

 

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 

prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej.  

Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN). 
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15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 

sposobu oceny ofert 
 

15.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

 15.1.1. Cena 60 % 

 15.1.2. Termin płatności za faktury 40 % 

 Razem 100 % = 100 pkt 

 

15.2.  Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie w skali do 100 punktów, w 

następujący sposób: 

P = Pc + Po  

P = punkty za ofertę 

Pc = punkty za cenę 

 Po = punkty za termin płatności za faktury 

  

 Punktacja: 

 - punkty za cenę: 

 Pc - ilość punktów za cenę, 

 Pc = 60 % = 60 pkt 

 Pc = (Cncb/Cbob) x 60 pkt x 100%, gdzie: 

 Cncb - cena najniższa brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

 Cbob - cena brutto oferty badanej 

 

 - punkty za termin płatności za faktury: 

 Po – ilość punktów za termin płatności za faktury 

 Po = 40 % = 40 pkt 

 

 Punktacja za termin płatności za faktury - zapłata faktury nastąpi w terminie: 

 - 7 dni licząc od daty jej doręczenia = 0 pkt x 100% = 0 pkt 

 - 14 dni licząc od daty jej doręczenia = 20 pkt x 100% =20 pkt 

 - 30 dni licząc od daty jej doręczenia = 40 pkt x 100% = 40 pkt 

  

Wykonawca wskazuje termin zapłaty za faktury w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 

Brak wpisu w formularzu oferty traktowany będzie jako oferowanie tylko i wyłącznie 

minimalnego 7 dniowego terminu zapłaty za faktury a Wykonawca otrzyma za ww. kryterium 0 

pkt. 

 

15.3.  Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

16.1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie 

zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 

16.2. Zamawiający zamieści informację o wyborze oferty najkorzystniejszej również na stronie 

internetowej. 
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16.3. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów 

przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

 

16.4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie przesłane w 

inny sposób. 

              Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub jeżeli upłynie termin do 

wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp 

lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej. 

 

16.5. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy  

 

 Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający rezygnuje z 

pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

              Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ określa istotne dla stron postanowienia, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

19.1. Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do 

sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 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.  

 

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

              19.2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu, 

              19.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

              19.2.3. odrzucenia oferty odwołującego, 

 19.2.4. opisu przedmiotu zamówienia, 

 19.2.5. wyboru oferty najkorzystniejszej.  
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19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu.  

 

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób. 

 

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub SIWZ na stronie internetowej. 

 

19.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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. 

 

19.7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a 

dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

 

19.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

 

19.9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

19.10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub części. 

 

19.11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 

 żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

19.12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna. 

 

19.13    Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy  

             Pzp. 

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pępowo. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Pępowo jest Katarzyna Jakubowska – 

Rozwalka, tel. 570 942 935, e-mail: kas5@poczta.onet.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

20.1 Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że: 
 

 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 
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dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

 

 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu 
 

 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty, 

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,   

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania, 

Załącznik nr 5 – wykaz usług 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, 

Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Załącznik nr 9 do SIWZ - szczegółowa kalkulacja, 

Załącznik nr 10 do SIWZ – trasy oraz harmonogram przewozów uczniów 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

....................................., dnia ................ roku 

                               ( miejscowość ) 
 ....................................... 

 ....................................... 

 ....................................... 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
        od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
       Tel. …………………… 

       Fax …………………… 

       e-mail ………………… 

GMINA PĘPOWO 

ul. St. Nadstawek 6 

63-830 Pępowo 

O F E R T A 

 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup biletów 

miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w roku 

szkolnym 2019/2020 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .................................. zł, plus obowiązujący podatek 

VAT w wysokości ………. %, co stanowi kwotę ................................... zł. 

Wynagrodzenie  ryczałtowe brutto wynosi .................................... zł, słownie: 

................................................................................................................................. zł. 

Cena jednostkowa biletu miesięcznego dla 1 ucznia wynosi: ……………………………. zł brutto. 

Cena jednostkowa biletu miesięcznego dla 1 opiekuna wynosi: …………………………… zł brutto. 

2.  Proponowane warunki płatności za wykonanie zadania i terminy płatności: 

 - zapłata faktur nastąpi w terminie      

         7 dni 
       14 dni 
       30 dni 

 

licząc od daty jej doręczenia * 
 

*
obowiązkowo należy dokonać wyboru tylko jednego z wyżej wymienionych terminów 

3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem(am) konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

5. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w miejscu i czasie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
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6. Oświadczam, że częściowy zakres objęty niniejszym zamówieniem zamierzam wykonać z 

udziałem podwykonawców.  Wobec powyższego w tabeli podaję firmę i zakres powierzony 

podwykonawcy: 

 

Lp. FIRMA (NAZWA) PODWYKONAWCY  
Opis części zamówienia przewidzianej do 

wykonania przez podwykonawcę 

   

   

(nie wypełnienie tabeli będzie traktowane jako nie korzystanie z usług podwykonawców) 

7. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą 

być udostępniane. 

8.  Przedstawiam następujące dowody na wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa: ........................................................................... 

9.         Oświadczam, że zgodnie z pkt 13.7. SIWZ: 

 - wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (ustawa z 

dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.605)* 

 

 - wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek 

podatkowy będzie dotyczył (wskazać rodzaj towaru lub usługi).....................................  o 

wartości netto (bez kwoty podatku) ........................................zł.* 

 

*(niepotrzebne skreślić) 

 

10.  Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem? 

   Tak 

   Nie 

(właściwe zaznaczyć) 

 

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r.: 

1) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) 

należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów EUR, 

2) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR, 

3) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR. 
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11. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu*. 

 

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 1) .......................................................................... 

 2) .......................................................................... 

 3) .......................................................................... 

 4) .......................................................................... 

   

 ............................................................. 

 (podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Gmina Pępowo 

ul. St. Nadstawek 6 

63-830 Pępowo 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………………

………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………………

………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie 

Pępowo w roku szkolnym 2019/2020, prowadzonego przez Gminę Pępowo, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ……………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
Zamawiający: 

 

Gmina Pępowo 

ul. St. Nadstawek 6 

63-830 Pępowo 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

 
Wykonawca: 
…………………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie 

Pępowo w roku szkolnym 2019/2020 prowadzonego przez Gminę Pępowo, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ          

 

WZÓR - ZOBOWIĄZANIE 

innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych       

do realizacji zamówienia 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 .................................................................................................................................................. 

Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie: 

.................................................................................................................................................. 
 (Nazwa Wykonawcy) 

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej * przy wykonywaniu zamówienia publicznego na: 

 

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie 

Pępowo w roku szkolnym 2019/2020” 
 

  

 

na następujących zasadach: 

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

.................................................................................................................................................. 

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego: 

................................................................................................................................................... 

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:  

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

Czy podmiot, na zdolnością którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 

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

 

........................................................ 
                              (data)                                                                                     

                                                                                           ........................................................ 

(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela podmiotu składającego zobowiązanie) 

 
*) niepotrzebne skreślić 
 

UWAGA: Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania z potencjału innego podmiotu przy realizacji 

zamówienia. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

       ....................................... 

 ....................................... 

 ....................................... 

 (nazwa i adres firmy – wykonawcy) 

 

WYKAZ USŁUG 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup biletów miesięcznych dla 

uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

usług, 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, co 

najmniej 1 usługi transportu drogowego osób o rocznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane,  

 

W wykazie Wykonawca wskazuje usługę, której wykonanie potwierdza spełnianie przez niego 

określonego w pkt 5.1.3. SIWZ warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Lp. Przedmiot 

(rodzaj) 

zamówienia   

Całkowita 

wartość 

brutto 

Termin 

realizacji 

(rozpoczęcie) 

Termin 

realizacji 

Nazwa 

Zamawiającego  

      

      

      

 

Do wykazu załączono dowody określające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie tj.: 

  

1) referencje lub* 

2) inne dokumenty* 

3) oświadczenie wykonawcy* 

 
*
niepotrzebne skreślić  

 

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. 
 

 

…………………………, dn. …………………… r. 

 

 

………………………………………. 
                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej) 
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Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie 

Pępowo w roku szkolnym 2019/2020” 

 

 

w imieniu Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
                                                         (nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że: 

1) nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wraz 

z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu 

2) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wraz 

z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu 

(zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej). Wykaz Wykonawców należących do tej samej 

grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu 

(wypełnić, jeżeli dotyczy): 

3)  

L.p. Nazwa  

1.  

2.  

 

W załączeniu Wykonawca przekazuje dowody wskazujące, że istniejące między 

wymienionymi wyżej wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania 

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

*(niepotrzebne skreślić) 
 

 

………………………, dnia …………….roku  ……………………………………………… 

(podpis wykonawcy)  
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Uwaga:  

a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

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

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków Konsorcjum lub 

wspólników spółki cywilnej 
 

 

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE  

w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

złożone w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Zamawiający: 

Gmina Pępowo 

ul. St. Nadstawek 6 

63-830 Pępowo 

 

Wykonawca: 

…………………………………………

…………………… 

……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

…………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO
2
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

– art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów 

miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w roku 

szkolnym 2019/2020, prowadzonego przez Gminę Pępowo, oświadczam, co następuje:  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO
3
: 

 

Oświadczam o braku wydania wobec ww. Wykonawcy/Podmiotu zobowiązanego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej  decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 niewłaściwe skreślić 

3
 niewłaściwe skreślić 
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Albo  

 

Oświadczam, że w stosunku do ww. Wykonawcy/Podmiotu zobowiązanego wydano prawomocny 

wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W związku z 

powyższym, jako Wykonawca/Podmiot zobowiązany, przedkładam dokumenty potwierdzające 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

       ....................................... 

 ....................................... 

 ....................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)        

 

Szczegółowa kalkulacja ceny 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w 

gminie Pępowo w roku szkolnym 2019/2020” 

 

 

Łączna wartość 

zobowiązania : 

 

Cena jednostkowa biletu 
miesięcznego (brutto zł) 

 
Szacunkowa liczba 

uczniów 

Wartość 
zobowiązania miesięcznego 

(brutto zł) 
kolumna 1*2 

 
ilość 

miesięcy realizacji 

wartość całkowita 
zobowiązania  

(brutto zł)  
 

kolumna 3*4 

1 2 3 4 5 

dla  
1 ucznia 

 
……….....…….  

363 
 

…………….. zł 
 

10 miesięcy  
 

.......................... 

 
dla 1 opiekuna 

 
…………………… 

3 
 

………………. zł 
 

10 miesięcy 
 

……………………….. 

 

RAZEM 
 

……………………. 
- 

 
………………… zł 

- 
 

……………………….. 

 

 
 

 

...............................dnia ................................... 

 

 

.......................................................... 

pieczęć i podpisy osób uprawnionych
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