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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz.1986)

dla zamówienia o nazwie:

„Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Goszczyn
w roku szkolnym 2019/2020”

Zatwierdzona przez
Wójt Gminy Goszczyn

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Goszczyn, sierpień 2019r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn
tel.: 48/ 663 22 606
e-mail: sekretartiat@goszczyn.com.pl, strona internetowa: www.bip.goszczyn.pl
NIP: 797-190-42-80, REGON: 670223669
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej w specyfikacji
„PZP”.
2. Podstawa prawna udzielenia zmówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP.
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia art. 36 PZP.
4. Miejsce publikacji ogłaszania o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa Zamawiającego – http//bip.goszczyn.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
5. Specyfikacja została zamieszczona i udostępniona na stronie http//bip.goszczyn.pl od dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu
Zamówień Publicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz
obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy.
7. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dowóz dzieci z terenu gminy Goszczyn do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Goszczynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu i odwozie po zajęciach
szkolnych w dni nauki szkolnej w niżej wymienionych kursach autobusowych:

I. PSP Goszczyn Przywozy do szkoły:
Autobus nr 1
Kurs nr 1:
Szkoła Goszczyn – Broniszew – Olszamy – Lekarcice – Piekarty – Szkoła Goszczyn
Kurs nr 2:
Szkoła Goszczyn – Romanów – Olszew – Jakubów – Bądków – Szkoła Goszczyn
Autobus nr. 2
Kurs nr 3:
Szkoła Goszczyn – Nowa Długowola – Józefów – Długowola – Szkoła Goszczyn
II. PSP Sielec Przywozy do szkoły:
Autobus nr 3:
Kurs nr 1:
Szkoła Sielec – Lisów – Rykały – Szkoła Sielec – Modrzewina – Szkoła Sielec
III. PSP Goszczyn Odwozy do szkoły:
Autobus nr 1
Kurs nr 1:
Szkoła Goszczyn – Długowola – Józefów – Olszamy – Broniszew – Lekarcice – Piekarty – Szkoła
Goszczyn

Kurs nr 2:
Szkoła Goszczyn – Romanów – Olszew – Jakubów – Bądków – Szkoła Goszczyn
Autobus nr. 2
Kurs nr 3:
Szkoła Goszczyn – Piekarty – Lekarcice – Broniszew – Olszamy – Józefów- Długowola – Szkoła
Goszczyn
IV. PSP Sielec Odwozy do szkoły:
Autobus nr 3
Kurs nr 1:
Szkoła Sielec – Modrzewina – Szkoła Sielec – Rykały - Lisów
Kurs nr 2:
Szkoła Sielec – Modrzewina – Szkoła Sielec – Rykały - Lisów
2. Razem orientacyjna liczba dowożonych dzieci – ok. 159. Liczbę oraz wielkość autobusów należy
dopasować do liczby orientacyjnej dowożonych dzieci. Kursy obejmują dowóz dzieci w wieku szkolnym
po wyznaczonych trasach.
3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu
drogowego osób.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
7. Przewóz dzieci wykonywany może być jako:
a) przewozy regularne lub przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym,
zgodnie z wyborem wykonawcy.
b) Zamawiający dopuszcza także świadczenie usługi jako przewozy regularne specjalne i w
uzupełnieniu jako przewozy regularne lub jako przewozy regularne i w uzupełnieniu regularne
specjalne.
8. Zamawiający wymaga aby opiekun, wyznaczony przez zamawiającego, miał prawo do przebywania
(nieodpłatnego), w każdym autobusie wykonującym przewóz, na podstawie zaświadczenia wydanego
przez Wykonawcę.
9. Przewóz należy zorganizować z uwzględnieniem następujących planowanych tras przejazdów
(Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania). Czas oczekiwania dziecka na rozpoczęcie zajęć w szkole nie
może być dłuższy niż 30 min.
10. Wymagania organizacyjne.
10.1 Zapewnienie punktualnego dowozu i odwozu na opisanych trasach dzieci z terenu gminy Goszczyn
w wieku szkolnym.
10.2 Podstawą wstępu do autobusu będzie okazanie biletu miesięcznego.
10.3 Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii max. do 30 min.
11. Wymagania dot. gwarancji
brak.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: 02.09.2019 r. do 26.06.2020r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczą posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania
przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje
lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od

którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju
pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) -Wykonawca musi posiadać
aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób (na podstawie ustawy o
transporcie drogowym - (Dz.U. z 2019 r. poz. 58).
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na min. 200.000zł.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 autobusami
które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającymi warunki dopuszczenia do
ruchu, posiadającymi:
- aktualny przegląd techniczny,
- minimum 50 miejsc siedzących
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie
do funkcji, jaka zostanie im powierzona – Wykonawca musi dysponować minimum 3 kierowcami, którzy
będą skierowani do realizacji zamówienia, posiadającymi:
- prawo jazdy co najmniej kat. D,
- świadectwo kwalifikacji zawodowej wymagane prawem do kierowania pojazdami wyszczególnionymi
w ofercie lub inny dokument uprawniający do przewozu osób,
- 5-letni staż pracy w charakterze kierowcy autobusu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust. 1oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty
udostępniające zasoby).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich
podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby
wykonawca w określonym terminie:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże
spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
7) W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez
wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności Podmiotu udostępniające zasoby, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
4. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedurę
odwróconą”). Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe
mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni
wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy
Pzp.
4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub na
podstawie pkt. VI. 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zgodnie z art. 24 ust. 8
ustawy Pzp 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. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie
Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.

5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę
na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana
będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu
wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
4) Oświadczenie w zakresie obowiązków informacyjnych art. 13 lub art. 14 RODO.
5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej .
3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1) ustawy
Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
- aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych osób w
krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie
drogowym - na potwierdzenie warunku.
4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy
Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w SIWZ
5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy
Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku;
2) wykaz oraz opis autokarów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
z podaniem marki, ilości pasażerów, roku produkcji wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi autokarami, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku.
6. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2., VII.3., VII.4, VII.5 nie są dołączane do oferty.
7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w:
a) punkcie VII.2 ppkt. 1), składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku
takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego
równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert,
b) punkcie VII.2 ppkt. 2) i 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) punkcie VII.2 ppkt. 4) 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
ofert,
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym
miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ppkt. 1) a) nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument
ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty
wskazane w VII.2 ppkt. 1), składa dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) a) w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.
W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym
osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert.
4) 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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo
należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2) dla każdego wykonawcy z
osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1 składane są wspólnie.
4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. VII.2
dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w
pkt. VII.3., VII.4, VII.5 składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
9. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w
oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.
1) Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedurę
odwróconą”). Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich
wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia),
nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców. W pierwszej kolejności
dokonuje oceny ofert pod katem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy PZP) oraz
kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji
rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie
żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP.
2) W przypadku procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, stosownie do treści art. 25a
ust. 1 ustawy PZP, wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku
prowadzenia postępowania w „procedurze odwróconej” obowiązują takie same zasady jak w każdym
postępowaniu, jeśli chodzi o załączenie wskazanych oświadczeń do oferty, tj. oświadczenia są
składane wraz z ofertą, choć w tej szczególnej procedurze podlegają ocenie dopiero na zakończenie
oceny ofert i to wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej).
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART.10C-10E,
PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane:
za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście za pośrednictwem posłańca należy kierować /
przekazywać na:
adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji.
za pomocą faksu należy kierować na nr faksu:
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 48 663 22 47
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres poczty
elektronicznej zamawiającego:
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia –sekretariat@goszczyn.com.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko podinspektor
imię i nazwisko Marta Senator
tel. 48 663 22 74
fax. 48 663 22 47
w terminach godz. pomiędzy 9.30 a 12.30
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko podinspektor
imię i nazwisko Marta Senator
tel. 48 663 22 74
fax. 48 663 22 47
w terminach godz. pomiędzy 9.30 a 12.30
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania
ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w
pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.goszczyn.pl.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: bip.goszczyn.pl.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o
zmianach na stronie internetowej: bip.goszczyn.pl.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Forma oferty:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Przygotowanie oferty:
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej
specyfikacji.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie
korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy.
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także
wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec
informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie
należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być
krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt.
8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
4. Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta
koperta).
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz
oznaczone w sposób następujący:
"Oferta - Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Goszczyn w roku szkolnym 2019/2020"
nie otwierać przed termin otwarcia ofert, godz. 10:30".
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
5. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
b) potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego,
c) potwierdzających brak podstaw wykluczenia,
d) oświadczenia o którym mowa w pkt. VII. 1. 2) niniejszej specyfikacji,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
f) pełnomocnictw,
jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
a) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
b) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego,
c) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w
terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki
podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

Koperta powinna być opatrzona adresem tak, aby w przypadku wpłynięcia oferty po terminie składania
można było ofertę odesłać oferentowi bez jej otwierania.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać do dnia: 19.08.2019 r do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn
Pokój nr 7 (sekretariat)
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak
i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 19.08.2019 r, o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn (Pokój nr 8).
1.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Należy podać cenę brutto za całość zamówienia.
2. Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową (art.632 kodeksu cywilnego)
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i
usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 ze zm.) poprzez wskazanie w formularzu oferty
ceny za wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 2 do SIWZ).
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
5. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty które
wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
6. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
8. Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić 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 WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny
ofert:
1) całkowita cena wykonania przedmiotu zamówienia brutto – 80% (C)= 80 pkt.
2) czas podstawienia autobusu zastępczego - 20% (P) = 20 pkt.
2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena- całkowita cena brutto za zrealizowanie zamówienia (waga 80%)
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane
według następującego wzoru:

Cn
C = --------------- x 80 ( waga kryterium)
Co
gdzie :
P- ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „cena”
Cn- najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Co – cena brutto badanej oferty
60 - waga kryterium
Czas podstawienia autobusu zastępczego - 20% (P) = 20 pkt.
Oferty będą oceniane na podstawie czasu podstawienia autobusu zastępczego podanego przez
Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego
P = ------------------------------------------------------------------------------------- x 20
czas podstawienia autobusu zastępczego w ofercie badanej

3. Końcowa ocena oferty:

W= C + P

Znaczenie:
W- całkowita ilość punktów uzyskanych przez ofertę
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego
4. Po dokonaniu oceny oferty przez członków komisji nastąpi podsumowanie przyznanych punktów, do
dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Końcowa ocena oferty: W= C+P.
5. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.
2.

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty,
podając w szczególności:
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego - bip.goszczyn.pl, Informacja
zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1)
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert
3.

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona
również zostanie na stronie internetowej zamawiającego - bip.goszczyn.pl
5.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w pkt.XVIII.3
niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok
lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed
upływem ww. terminów.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
6.

8.

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze
umowy, będącej załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg załącznika nr 6 do
SIWZ).
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie,
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności których nie można było
wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określonych
we wzorze umowy wg załącznika nr 6 do SIWZ.
XVIII. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Informacje ogólne:
1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
3) Środkami ochrony prawnej są:
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach ma podstawie art.181 ustawy PZP,

b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
2. Informacje o nieprawidłowościach.
1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2 ustawy PZP.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynności albo
dokonuje zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
3. Odwołanie:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenie warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opis przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art.180-189 ustawy PZP.
XIX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podanych przez
Wykonawcę
1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO” informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę w ofercie jest Gmina Goszczyn, ul.
Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych podanych przez Wykonawcę, za pomocą
adresu sekretarz@goszczyn.com.pl lub telefonicznie pod numerem 48/ 663 22 75;
3) dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym
z przeprowadzeniem i udokumentowaniem czynności Zamawiającego, w ramach prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1886), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. Wykonawca podając dane osobowe osób, wskazanych w ofercie, do realizacji przedmiotu
zamówienia, powinien wypełnić w stosunku do tych osób obowiązek informacyjny, o którym mowa
w art. 13 -14 RODO;
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Wykonawcy 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;
5) Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę mogą być:
a) osoby upoważnione przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, jeżeli, dostęp do
danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest niezbędny do prawidłowej realizacji
powierzonych tym osobom obowiązków,
b) kontrahenci Zamawiającego, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji
obowiązków umownych, w zakresie wynikającym z zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych,
c) osoby lub podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji postępowania, zgodnie z przepisami
prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ustawy Pzp.

6) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych podanych przez Wykonawcę do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres wymagany w ustawie z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, ze
zm.); w zakresie dokumentacji określonej w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia;
8) nie przysługuje Wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) osoby, których dane zostaną podane przez Wykonawcę, a także Wykonawca, posiadają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Pozostałe prawa osób, których dane są
przetwarzane (art. 16-22 RODO) będą realizowane przez Administratora, o ile nie będą zachodziły
okoliczności formalno - prawne uniemożliwiające wykonanie tych praw przez Administratora;
10) każda osoba, której dane zostaną podane przez Wykonawcę ma prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy RODO;
11) dane podane przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również nie będą podlegały profilowaniu,
12) osoby, których dane zostaną podane przez Wykonawcę, posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) 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;
2. Stosownie do art. 8a ust. 5 Ustawy, Zamawiający informuje, że:
1) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,
2) 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.
XX.
Istotne Postanowienia dotyczące ewentualnych zmian w Umowie
Zamawiający przewiduje (z uwzględnieniem zmian dopuszczonych wprost w przepisach ustawy Pzp – art.
144 ust. 1 pkt 2) – 6) możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, w następujących okolicznościach:
1) zmian uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotowej umowy będących następstwem
działań osób trzecich,
2) zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego,
3) zmian osób funkcyjnych, wymienionych w umowie.
XXI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich
otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów,
zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXII. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
- formularz ofertowy - zał. nr 1
- Oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę – zał. nr 2
- wykaz osób do kontaktu z zamawiającym - zał. nr 3
- wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych – zał. nr 4
- wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego - zał. nr 5
- wzór umowy wraz załącznikiem - zał. nr 6
- oświadczenie dot. RODO - zał. nr 7

______________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

