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Rozdział 1. Przedmiot zamówienia. 
1.1.Określenie przedmiotu zamówienia i trybu udzielenia zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest:  „ Dowożenie i odwożenie 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015”.  
 
1.2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych do placówek 
oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 na następujących trasach : 
1. Nowa Iwiczna – Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Szkolna 7 Konstancin Jeziorna – 1 osoba 

niepełnosprawna. 
2. Nowa Wola – Szkoła Podstawowa, ul. Zgrupowania AK Kampinos 4 Warszawa – 1 osoba 

niepełnosprawna.   
3. Garbatka – Szkoła Podstawowa, ul. Karolkowa 56 Warszawa – 1 osoba niepełnosprawna. 
4. Mysiadło – Liceum ul. L.Hirszfelda 11 Warszawa, 

Nowa Iwiczna – TPD Helenów, ul. Hafciarska 80/86 Warszawa – 2 osoby niepełnosprawne. 
5. Lesznowola – Szkoła Specjalna, ul. Zgrupowania AK Kampinos 4 Warszawa, 

Nowa Iwiczna – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Elektoralna 12/14 Warszawa – 2 osoby 
niepełnosprawne. 

6. Wólka Kosowska, Nowa Wola, Nowa Iwiczna – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych, ul.Bełska 5 Warszawa, 
Mysiadło – Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Deotymy 37 Warszawa – 4 osoby 
niepełnosprawne. 

7. Zamienie – Przedszkole Terapeutyczne ul. Powsińska 56 Warszawa – 1 osoba 
niepełnosprawna. 

8. Stara Iwiczna – Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56, 
Mysiadło – Szkoła Podstawowa ul. Szpitalna 12 Piaseczno – 2 osoby niepełnosprawne. 

9. Mysiadło – Zespół Szkół Specjalnych, ul. B.Chrobrego 83 Łbiska, 
Nowa Iwiczna – Gimnazjum, ul. Szkolna 10 Jazgarzew – 2 osoby niepełnosprawne. 

10. Mroków, Łazy, Łazy – Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Modrzewiowa 2 Zalesie Dolne – 3 
osoby niepełnosprawne.  
   

  
1.3. Nomenklatura wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

     60100000-9 : Usługi w zakresie transportu drogowego. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8             
( przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych ). 
 
3. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu. 
3.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają 
warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ. 

3.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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4. Zamawiający  dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych.  
 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1,  
pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 
w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia tj. oferty wariantowej. 
 
8. Zamawiający udostępnia w przedmiotowym postępowaniu, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ 
wraz z całą dokumentacją postępowania na stronie internetowej: www.zopo.pl.   
 
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
 
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
12. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, w formularzu „OFERTA” części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
14. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.   
 
15. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.   
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
 Rok szkolny 2014/2015 tj: od 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. – 189 dni. 
 
5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji. 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawnienia źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także 
na stronie internetowej www.zopo.pl, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia. 
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4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich wykonawców.  
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 
 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym 

transporcie drogowym osób tj. licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób,  załączyć dokument do Oferty. 

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana także na podstawie złożonego oświadczenia 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącym zał. nr 2 
do SIWZ. 
( Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wspólne oświadczenie podpisane przez 

każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub osobę odpowiednio 
upełnomocnioną do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego ). 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca musi spełniać następujący warunek: 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na transporcie osób, 
uczniów niepełnosprawnych  do placówek oświatowych , a każda usługa musi być o 
wartości nie mniejszej niż 50000, 00 zł brutto., słownie – pięćdziesiąt tysięcy.   

 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki 
Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie. 
 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości,  przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane ( sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ ) oraz załączeniem dowodów ( poświadczenia)  czy zostały 
wykonane należycie lub są wykonywane należycie. 
 
Za najważniejsze usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku 
określonego w Rozdziale 1 pkt 6 ppkt. 1.2. SIWZ. 
 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie 
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa powyżej. 
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( W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub odnoszących się 
tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu ). 
 
Z informacji zamieszczonych w Załączniku nr 4 lub z treści załączonych dowodów                        
tj. poświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat 
wymagane przez Zamawiającego usługi.  
 
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody o których mowa odpowiednio w § 1 
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form jakich te 
dokumenty mogą być składane, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia 
albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 
nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o 
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 
 
 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;  
Wykonawca musi wykazać dysponowanie potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia 

tj. dysponować pojazdami nie starszymi niż 8 lat  -  załączyć wykaz pojazdów do Oferty.  
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana także na podstawie złożonego oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącego zał. nr 2 do 
SIWZ . 
 
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
Kierowcy wszystkich pojazdów muszą posiadać wymagane dokumenty zgodnie z art.39 ust. 1 

ustawy o ruchu drogowym oraz posiadać aktualne zaświadczenie ukończenia kursu pomocy 
przedlekarskiej. 

Wykonawca w każdym z kursów zapewni opiekuna który :  
a) zapewni pomoc w zakresie zajmowania miejsc w pojeździe i w czasie jego opuszczania, 
b) zapewni opiekę uczniom podczas podróży, 
c) w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy medycznej. 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącego zał. nr 2 do 
SIWZ . 
 
1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej;   
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą  niż 50000,00 zł  
    ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złote ) 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę tego warunku należy do Oferty załączyć 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy oraz dowodu wpłaty 
potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia. . 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana także na podstawie złożonego oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącego zał. nr 2 do 
SIWZ . 
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2. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” sporządzone 
na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, 
Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie należy przedłożyć 
przedmiotowe oświadczenie łącznie przez wszystkich Wykonawców. 

 
3. Wykonawcy muszą wykazać, że brak jest podstaw do ich wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące dokumenty: 

 
3.1. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie              

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych” sporządzone na formularzu lub 
według formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, 
Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie musi być złożony przedmiotowy 
dokument oddzielnie przez każdego z Wykonawców. 
 

3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki 
Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty odpowiednio dla każdego z Wykonawców. 
 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3.2. SIWZ - 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 upływem terminu składania ofert. 
 
5. Jeżeli w kraju miejsca  zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. 
 
6. 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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.   
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Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w 
oparciu o oświadczenia i dokumenty zamieszczone przez Wykonawcę w ofercie. 
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 
wykonawca spełnił. 
 
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca na żądanie 

zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, 
nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22  
ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1.  

 
5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy 
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako KONSORCJUM, 

SPÓŁKA CYWILNA). 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.: jako 

Konsorcjum, Spółka Cywilna) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z postanowieniami zawartymi w 
pkt. 6 niniejszej SIWZ.  

2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 1 - 9 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie może być jeden z tych wykonawców, albo konkretny przedstawiciel jednego z 
wykonawców. Może też być osoba trzecia niezwiązana z żadnym z wykonawców.  
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Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

4. Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać: 
a). postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy, 
b). wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby, 
c). ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uprawnionych Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis 
Pełnomocnika. 

6. Oryginał pełnomocnictwa lub kopię tegoż pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

7. W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są jako Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o zamówienie – jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych dokumentów 
załączonych do oferty – zobligowani są załączyć do oferty powyżej wyszczególnione 
pełnomocnictwo.  

8. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie. 

10. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
11. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego 
z wykonawców występujących wspólnie. 

 
8. Informacje dotyczące podwykonawców.  
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp.  
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b  w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.       
 
 
Rozdział 2.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
1. Zamawiającym jest: 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence 
Magdalenka ul.Lipowa 28  
05-506 Lesznowola. 
tel.: 22 757-96-19, fax.: 22 757-96-19 

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00. 
 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez strony 

za pomocą faksu. 
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∗ faks nr: 22 757-96-19. 
 
W tym przypadku każda ze stron (zamawiający, wykonawcy) na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania potwierdzeń otrzymanej faksem od 

Zamawiającego korespondencji. Uznaje się, że brak nadesłania potwierdzenia 
maksymalnie następnego dnia od daty otrzymania korespondencji będzie podstawą do 
przyjęcia przez Zamawiającego daty wysłania informacji faksem i umieszczenia na 
stronie internetowej za datę możliwości powzięcia informacji, od której liczone będą 
terminy ustawowe. 

 
4. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.  
 
5. Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego. 
 
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień są: 

 Wojciech Lewicki, tel. 22 757 96 19 wewn.109. 
 
Rozdział 3. Oferta. 
I. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
2. Warunki formalne sporządzenia oferty: 
2.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika 

pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów lub inną trwałą i czytelną techniką 
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2.3. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, o numeracji stron 
rozpoczynającej się od nr 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zaleca się, aby każda 
zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi 
numerami. 

2.4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) powinny być 
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka 
(podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z 
imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

2.5. Zamawiający zaleca, aby złożone w ofercie załączniki były opracowane na formularzach 
załączonych do SIWZ lub sporządzone samodzielnie przez Wykonawcę w oparciu o 
formularze załączone do SIWZ, przy czym ich treść powinna odpowiadać treści formularzy 
określonych w SIWZ przez Zamawiającego. Załączniki samodzielnie przygotowane przez 
Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

2.6. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 
samoistną lub przypadkową dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający 
zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np.: całą ofertę Wykonawca może 
przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć. 
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2.7. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez 
Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie (wchodzącej w skład oferty) z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, 
jawnych elementów oferty. 

2.8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2.9. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym 

opakowaniu. Opakowanie (koperta) zewnętrzne winno być opatrzone następującym napisem:  
„OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 

2014/2015. 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.08.2014R. GODZ. 12.15 
BEZ PODAWANIA DANYCH WYKONAWCY 

2.10. Opakowanie (koperta) wewnętrzne winno być opisane jak wyżej oraz winno posiadać 
dodatkowe oznaczenia: nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu 
(dopuszcza się odcisk pieczęci). 

2.11. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić nazwy z określeniem 
siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem 
Pełnomocnika.  

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Dokumenty w ofercie ( oprócz pełnomocnictw, oświadczeń i zobowiązania do oddania do 
dyspozycji niezbędnych zasobów) należy przedstawić w formie oryginałów albo 
kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub 
Pełnomocnika Wykonawcy. Oświadczenia i zobowiązania innego podmiotu należy 
przedłożyć  wyłącznie w oryginale 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( np. 
Konsorcjum, Spółka Cywilna ) oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których 
Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy PZP – kopie dokumentów 
składanych w ofercie dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych  podmiotów – są 
poświadczone „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  . 
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia 

zgodne z rzeczywistością i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. 
 
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia     spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 
Wraz z ofertą Wykonawcy muszą złożyć: 
 
1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w 

postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania – 
wyszczególnione w Rozdziale 1 pkt. 6 niniejszej SIWZ. 

2.  Wypełniony formularz OFERTA według formularza - załączonego do SIWZ., nr 1. 
3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24    

ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik 
nr 5 do SIWZ ( W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie ). 
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4. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona 
notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako Konsorcjum, 
Spółka Cywilna ).  
Uwaga:  
Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 

5. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona 
notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w 
sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania 
zobowiązań w imieniu wykonawcy.  
Uwaga:  
Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie 
figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania 
wykonawcy. 

UWAGA: 
Pod pojęciem „kopia pełnomocnictwa poświadczana notarialnie” należy rozumieć odpis 
pełnomocnictwa poświadczony notarialnie ( w tym kserograficzna kopia poświadczona 
notarialnie za zgodność z oryginałem). 
III. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Ceny należy podać na formularzu „OFERTA” oddzielnie dla każdej trasy, przedmiotu 

zamówienia: 
1) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 
2) należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku VAT i cenę brutto. 

2. Ceny dla poszczególnych czynności muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 
386 ze zm.). 

3. Usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia objęte są stawką VAT w wysokości: 
8%. 

4. Ceny jednostkowe dla poszczególnych czynności są cenami ryczałtowymi.  
 
IV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym i wykonawcą. 
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia 
dokonywane będą w złotych polskich (PLN).  
 
V. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją 
także na tej stronie tj. www.zopo.pl. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (jeżeli 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).  
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3. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie 
internetowej www.zopo.pl, na której została udostępniona specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (o treści jak powyżej 
w ust. 2) stosuje się odpowiednio.  

 
VI. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie. 
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
 
VII. Termin związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem 
składania ofert. 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, o którym 

mowa w Rozdziale 4, pkt. I, ppkt. 3. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane, zgodnie z 
postanowieniami Rozdziału 3, pkt. I, ppkt. 2.9, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie 
dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może 
wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert. 

4. Koperty oznakowane w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

5. 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. 

 
VIII. Wadium. 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Jawność protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
2. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki 

do protokołu zostaną udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).  

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.Z 2013R., poz.907 ze 
zm.): 
- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy  
tj. nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
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* Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., poz. 
211, z późn. zm ). Rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. 

5. Stosowne zastrzeżenia wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.  
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.  

6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone 
przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie (wchodzącej w skład oferty) z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, 
jawnych elementów oferty. 

 
Rozdział 4. Składanie, otwarcie i ocena ofert. 
I. Informacje o składaniu i otwarciu ofert, jawne otwarcie ofert. 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul.Lipowej 28,  

Magdalenka, 05-506 Lesznowola, w Sekretariacie ZOPO - , nie później niż do: 22.08.2014r. 
do godz. 1200.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.08.2014r. o godzinie 1215, w gabinecie Dyrektora ZOPO. 
 
II. Sposób poprawiania oferty. 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 
III. Powody odrzucenia oferty. 
1. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, 

jeżeli: 
1.1. jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
1.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
1.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
1.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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IV. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy i o 
uprawnieniu zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń 
dokumentów, pełnomocnictw i żądania składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 
1. Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i 

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z 
warunkami i kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez 
komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia. 

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy 
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

4. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
 
V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. 
1. Tryb oceny ofert. 
1.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 
1.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach: 
 

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku 
ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za 
odrzucone. 
 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. 
W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 
niepodlegających wykluczeniu. 
 
2. Kryteria oceny ofert. 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia publicznego, 
Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert cenę brutto oferty przypisując mu wagę 
procentową: 
 
- cena brutto  -  100 % 
 
3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów. 
3.1. Ocena ofert dokonywana będzie w następujący sposób: 
Cena brutto oferty najtańszej  
Cena brutto oferty badanej.      X 100= ilość punktów 
Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone  do dwóch miejsc po przecinku. 
3.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 
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3.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

3.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
VI. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania. 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po 

którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o 

których mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej www.zopo.pl oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń na I piętrze). 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 
 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
Rozdział 5. Umowa. 
I. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu 
postępowania w celu zawarcia umowy.  
1. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z zamawiającym i uzgodnić kwestie 

konieczne do sprawnego zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 

http://www.zopo.pl/�
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2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono 
żadnego wykonawcy. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.    

5. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z wzorem umowy stanowiącym 
Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
III. Możliwość zmian zawartej umowy oraz warunki tych zmian. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w przypadku zmiany 
adresów placówek oświatowych. 
 
Rozdział 6. Postępowanie odwoławcze. 
I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
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 Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Do wnoszenia środków ochrony prawnej mają zastosowanie przepisy Działu VI - ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
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Załącznik nr 2 

  
Oświadczenie Wykonawcy 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy przedłożyć niniejsze oświadczenie łącznie 

przez wszystkich Wykonawców ) 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………. 
     
Adres Wykonawcy: ……...…………….……………..………………………………………… 

(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców) 
 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  
 
 

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

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 
Spełniamy warunki ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z 
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) tj.: 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
 
 
………………………………dnia…………. …………………………………………… 
         miejscowość     Podpis(y) i pieczątka(i) upełnomocnionego(ych) 
       przedstawiciela(li) Wykonawcy lub 
       Podpis i pieczątka Pełnomocnika Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   
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Załącznik nr 3 

  
Oświadczenie Wykonawcy 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy przedłożyć niniejsze oświadczenie oddzielnie 

przez każdego z Wykonawców ) 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………. 
     
Adres Wykonawcy: …...…………….………………..………………………………………… 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  
 
 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 
 
Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego według art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 
 
 
 
 
………………………………dnia…………. …………………………………………… 
         miejscowość     Podpis(y) i pieczątka(i) upełnomocnionego(ych) 
       przedstawiciela(li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

Wykaz wykonanych/wykonywanych usług 
 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………..…………..…………………………………. 
 
Adres Wykonawcy:  …………………………………..….…………………………………….. 
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców)   
 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 
Wykonaliśmy następujące usługi:  
 

L.p. Rodzaj  
usługi 

Wartość 
kontraktu 
brutto  w 
zł. 

Krótki opis 
wykonanej 
usługi 

Data 
rozpoczęcia i 
data 
zakończenia  
 

Miejsce 
wykonania 

Nazwa 
Wykonawcy 

Odbiorca ( inwestor ) 
nazwa, adres,  

1.        

2.        

3.        

 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody ( poświadczenia ) dotyczące głównych 
usług, określających, czy w/w usługi zostały wykonane  lub są wykonywane  należycie.   

 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 
wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 
których mowa powyżej. 
 
 
 
………………………………dnia…………. ……………………………………………… 
         miejscowość     Podpis(y) i pieczątka(i) upełnomocnionego(ych) 
       przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 5 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………. 
     
Adres Wykonawcy: ………………………….………………..………………………………………… 

(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców) 
 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  
 

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

OŚWIADCZAMY, ŻE: 
 
 
Stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych: 
Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt. 5•: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
lub 
Informujemy, że nie należy do grupy kapitałowej•  
 

 
• niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

………………………………dnia…………. ……………………………………………… 
         miejscowość     Podpis(y) i pieczątka(i) upełnomocnionego(ych) 
       przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) 
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