
Nr postępowania: RO.Z. 271.1.2018   
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp 

na: 
 

Organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych Gminy Przywidz poprzez zakup 
biletów miesięcznych 

 
 

Użyte w niniejszej SIWZ, pojęcia oznaczają: 
1. Ustawa Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.); 
2. SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 
3. Zamawiający – Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz; 
4. Wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
telefon: 58 682 51 46 fax: 58 682 52 25  
E-mail: fundusze@przywidz.pl  
Adres strony internetowej: www.przywidz.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy Pzp. 
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust 8 ustawy Pzp. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów do placówek oświatowych 
poprzez zakupienie dla nich ulgowych biletów miesięcznych na trasach wskazanych w Załączniku A 
do SIWZ. Zamówienie obejmuje zakup ulgowych biletów miesięcznych u Wykonawcy, który jest 
uprawniony do świadczenia usług regularnego przewozu osób (posiada odpowiednie dokumenty 
zezwalające na świadczenie takich usług) na trasach obejmujących przystanki/miejsca przystankowe 
wskazane w SIWZ. Przewóz ma być realizowany w oparciu o istniejące lub nowo utworzone przez 
Wykonawcę linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie 
biletów miesięcznych oraz miejsca przystankowe uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostosowania optymalnych tras i rozkładu jazdy 
autobusów do potrzeb Zamawiającego po uwzględnieniu godzin dowozów na zajęcia, godzin 
odjazdów, liczby i miejsc wsiadania dzieci podanych w SIWZ. Wykonawca w ramach realizacji 
zamówienia zapewni pierwszeństwo przejazdu uczniom posiadającym bilet miesięczny, a w przypadku 
wolnych miejsc, umożliwi korzystanie z przejazdu innym osobom. Rozliczenie płatności będzie 
dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych biletów 
miesięcznych, według ich cen ustalonych w postępowaniu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 
umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w 
celu realizacji zajęć pozalekcyjnych, bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. Uczniowie nie 
będą uiszczać dodatkowych opłat za przejazdy. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku A „Opis 
przedmiotu zamówienia” 
2. Przedmiotem zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na 
wszystkie części. Wykonanie usługi przewozu uczniów wraz z zapewnieniem opieki do 
placówek oświatowych na trasach wskazanych w Załączniku nr A do SIWZ 
3. Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia: 
część 1 
 
świadczenie usług przewozu osób autobusami na trasach: 

 
TRASY DOWOZÓW: 

 
1) Klonowo Dolne – Klonowo Górne – Roztoka – Nowa Wieś Przywidzka – Majdany – Ząbrsko 

Górne  – Marszewska Góra-Marszewo –Huta Dolna- Jodłowno – Pomlewo – Przywidz (ul. 
Szkolna ) – łączna ilość km – 25 km dojazd do gimnazjum na 7.20 (45 uczniów) 

2) Klonowo Dolne – Klonowo Górne – Roztoka – Nowa Wieś Przywidzka – Majdany – Ząbrsko 
Górne  – Marszewo – Marszewska Góra-Jodłowno – Pomlewo – Przywidz (ul. Cisowa i ul. 
Szkolna) – łączna ilość km -25 km dojazd do SP Pomlewo na 7.40 (34 uczniów  do Pomlewa i 
4 do SP Przywidz)  

3) Klonowo Dolne – Klonowo Górne – Roztoka – Przywidz ul. Cisowa , Szkolna dojazd 31 
uczniów do SP Przywidz na 8.10  

4) Kierzkowo-Bliziny – Miłowo – Olszanka – Sucha Huta - Borowina – Trzepowo –Piekło Górne -
Przywidz -   25 km dowóz 32  gimnazjalistów na godz. 7.20 

5) Kierzkowo-Bliziny-Miłowo-Olszanka – Sucha Huta – Borowina –Kierzkowo-Bliziny- Trzepowo 
–  15km dowóz 59 uczniów do SP Trzepowo na godz. 8.20  

mailto:fundusze@przywidz.pl
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TRASY ODWOZÓW: 

 
1)  Przywidz ul. Szkolna – Pomlewo – Jodłowno -  Marszewo – Marszewska Góra  – Ząbrsko 

Górne – Majdany – Nowa Wieś Przywidzka – Roztoka – Klonowo Górne – Klonowo Dolne 
 - 25 km  

2) Przywidz ul. Szkolna – Pomlewo – Jodłowno – Marszewo – Marszewska Góra  - Ząbrsko 
Górne – Majdany – Nowa  Wieś Przywidzka – Roztoka – Klonowo Górne – Klonowo Dolne –
Przywidz ul. Cisowa  25 km 

3) Przywidz ul. Szkolna – Pomlewo – Jodłowno -  Marszewo – Marszewska Góra  – Ząbrsko 
Górne – Majdany – Nowa Wieś Przywidzka – Roztoka – Klonowo Górne – Klonowo Dolne-
Przywidz- 25 km  

4) Przywidz – Trzepowo – Borowina – Kierzkowo – Bliziny – Miłowo – Olszanka – Sucha Huta – 
Borowina – 28 km 

5) Przywidz-Trzepowo – Borowina – Kierzkowo – Bliziny – Miłowo – Olszanka – Sucha Huta – 
Borowina – 28 km  

6) Przywidz – Trzepowo –Pieło Górne- Borowina – Sucha Huta – Olszanka – Miłowo – Bliziny – 
Kierzkowo  – Borowina 

 
CZĘŚĆ 2 
 
świadczenie usług przewozu osób minibusem na trasach: 
 

DOWOZY BUS 
1) Czarna Huta – Częstocin – Przywidz – 15 km dowóz 10gimnazjalistów na godz. 7.20 
2) Czarna Huta - Częstocin – Przywidz – 15 km dowóz 10 uczniów SP Przywidz na godz. 8.10 
3) Przywidz – Piekło Dolne wieś – Trzepowo – Przywidz-Gromadzin-Przywidz 24 km dowóz 2 

uczniów do SP Trzepowo na godz. 8.20 i 1 osoba  z Gromadzina do SP Przywidz 
 

ODWOZY BUS 
1) Przywidz – Czarna Huta – Częstocin – 15 km odwóz 10 gimnazjalistów  
2) Przywidz – Gromadzin-Przywidz – 4 km odwóz 1 ucznia 
3) Przywidz -  Czarna Huta – Częstocin – 15 km odwóz 10 uczniów SP Przywidz  
4) Przywidz-Trzepowo – Piekło Dolne wieś – Czarna Huta skrzyżowanie – 20 km odwóz 2 

uczniów 
 

CZĘŚĆ 3 
 
świadczenie usług przewozu osób minibusem na trasach: 

 
DOWÓZ BUS 

1) Przywidz-Jodłowno – Pomlewo – Przywidz – Piekło Dolne –Trzepowo-Miłowo – Warcz – 38 km 
dowóz 14 uczniów do SP Warcz na godz. 8.00  oraz 1 osoba do OREW Trąbki Wielkie 

 
ODWÓZ BUS 

1) Warcz – Miłowo – Trzepowo-Piekło Dolne – Przywidz –Pomlewo – Jodłowno  – 38 km  
 

 
4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji 
przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp : 
a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny 

zanonimizowany Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze 
wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób 
czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, który stanowić będzie 
załącznik do umowy; 



b) usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione 
w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”; 

c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani na 
Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.); 

d) W celu weryfikacji, czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę 
o pracę Zamawiający przewiduje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do inspektoratu 
pracy o przeprowadzenie kontroli. 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel 

Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy 
uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem 
Pracowników, o którym mowa w pkt. 1) lit b powyżej.  

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca 
świadczyć będzie przedmiot umowy, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na 
podstawie umowę o pracę O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca 
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 

5. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowca  
 

6. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu stosuje tzw. „procedurę 
odwróconą” o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

7. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60112000-6 – usługi w zakresie publicznego 
transportu drogowego.  

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 
1.od dnia podpisania umowy do 28.06.2019 roku. 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 w okresie od 12.02.2018 r. do 
28.06.2019 r.  
2. Dowóz i odwóz obejmuje okres 9 miesięcy we wszystkie dni nauki szkolnej. Dowóz uczniów do 
szkól odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt 
narodowych i kościelnych lub dni ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od 
nauki oraz dni wolnych wynikających z rozporządzenia ministra edukacji Narodowej w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 
1. Nie podlegają wykluczeniu; 
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z 
ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ. 

 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ). 

 
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

3) Zdolności technicznej i zawodowej  
1.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 



część 1, 2, 3 
 

 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał/wykonuje minimum 

jedno zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy 

usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej 

część 1 

 dysponuje/ będzie dysponował minimum dwoma autobusami o liczbie miejsc nie 

mniejszej niż 50  

część 2 

 dysponuje/ będzie dysponował minimum jednym minibusem o liczbie miejsc nie 

mniejszej niż 15 osób. 

część 3 

 dysponuje/ będzie dysponował minimum jednym minibusem o liczbie miejsc nie 

mniejszej niż 15 osób. 

Jeżeli wykonawca składa ofertę na wszystkie części to warunek dot. świadczenia przez okres co 

najmniej 6 msc usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej wystarczy spełnić tylko 

dla jednej części. Pozostałe warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy zsumować. 

2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.  

 
VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawcę: 
1. W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie  

     wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą     
     stosownych środków dowodowych; 
3. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

4. Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych. 

 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: 
1) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załącznika nr 2 do 

SIWZ. 
2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art.  86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 



2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą 
należy złożyć: 

Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru Załącznika 3 
do SIWZ. 
 
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie 
Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
 
4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na 
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 
1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – 
według wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami ;– według wzoru na załączniku nr 9 do SIWZ. 

5. 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. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na Załączniku nr 
6 do SIWZ.  

7. 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 i ust. 5 ustawy Pzp. W związku z powyższym Wykonawca, 
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące 
tych podmiotów 

8. 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. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 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, o których mowa w ust. 5 powyżej.  
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru 

na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 



11. Podwykonawcy.  
1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 

2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 
nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te 
usługi a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V powyżej w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V powyżej 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. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
13. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą.  

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

16. Dokument, o których mowa w ust. 15 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

17. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
ust 15 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, że 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. 

18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

19. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji zaleca się aby 
Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane 
dokumenty, oświadczenia się znajdują. 

 
 



 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest: Jolanta Barton 
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku PDF oraz DOC) na 
adres e-mail: fundusze@przywidz.pl.  

2. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z 
zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

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

 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 

 
X. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 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.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu – wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ, wypełnione wstępne oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załączniku nr 2 do SIWZ, doświadczenie zespołu 
wyznaczonego do realizacji zamówienia  - wg wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ, ewentualne 
pełnomocnictwa. 

3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej 
zdekompletowanie. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty 
o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone 
w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii. 

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcom. 

10. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie  
zaadresowanej na adres Zamawiającego. 
Na kopercie należy umieścić: 
1) Nazwę i adres Wykonawcy,  
2) Napis: „Organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych Gminy Przywidz 

mailto:fundusze@przywidz.pl


poprzez zakup biletów miesięcznych. Nie otwierać przed dniem 24.01.2018 r. godz. 
10;00”.  

11. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 
Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 11 powyżej,  
z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie 
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

13. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 
z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że 
nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca 
się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

14. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2018 r. o godz. 10:00  
3. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający zwróci bez ich otwierania, po upływie terminu na 

wniesienie odwołania. 
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 24.01.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
7. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
2) cenę oferty, 
3) inne elementy oferty podlegające ocenie z punktu widzenia kryteriów oceny ofert. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto 

ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a 
także uwzględnić inne podatki i opłaty. 

2. Cena brutto musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny 

netto, wartości VAT oraz ceny brutto. 
4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, należy przewidzieć cały przebieg 
wykonania robót, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien 
uwzględnić w podanej cenie oferty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 
 
Kryterium: cena – znaczenie 60%  
Kryterium: termin płatności – znaczenie 40% 
 
1. Kryterium: cena – znaczenie 60% 
 
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie 
następującego wzoru: 
                                               C min 
                                 X  =                       

x 
 60 pkt. 

                                               C O 
gdzie: 



 
X – wartość punktowa ocenianego kryterium 
C min – najniższa cena ze złożonych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt w ramach niniejszego kryterium. 
 
2. Kryterium: termin płatności – znaczenie 40 % 
Ustala się minimalny termin płatności faktur na 14 dni -  0 pkt.  
Ustalenie terminu płatności faktur: 21 dni od daty wpływu - 20 pkt. 
Ustalenie terminu płatności faktur: 30 dni od daty wpływu - 40 pkt.  
 
Ocena końcowa oferty: 
 
Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz kryterium „termin płatności”. 

 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku 
wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);  
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach 
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.) 
 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 
 
XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ  
i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej: 
www.zsplast.gdynia.pl/nowa_strona/inwestycje/rozbudowa.html 

 
XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert 

na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. XIV powyżej. 



2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 
określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

 
XXI. Termin zawarcia umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie  

do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu,  
z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) ustawy Pzp.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się  
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

 
XXII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jak 

w przedmiocie zamówienia - art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy  Pzp. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmiany w umowie 

zawartej z Wykonawcą wymienione zostały we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 

5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców  
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

 
Załączniki: 
 1.  Formularz oferty 

 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  
     z postępowania 

  3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków  
       w postępowaniu 
 4. Oświadczenie o przynależności lub braku do krupy kapitałowej 

  5.  Wzór umowy  
  6.  Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy  niezbędnych zasobów na potrzeby  
       realizacji zamówienia 
  7.  Wykaz usług  
  8.  Wykaz osób  
  9.  Wykaz narzędzi i wyposażenia  
 10.  Załącznik A do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia 

 


