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S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N Y C H   

 W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A  
 
 
Zamawiający:   SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA  

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Żyrzynie  
Adres:     ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn 
Adres strony internetowej:  https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=600 
e-mail:    sapo-zyrzyn@wp.pl.pl 
 
numer telefonu:   (81) 881 42 79 
 
Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych 
w Żyrzynie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, pn.: 

 
Dowożenie uczniów „do i ze” szkół na terenie Gminy 

Żyrzyn w roku 2019 
 

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp. 
 
Nr postępowania: SAPO.271.1.2018 

 
Kody CPV:  
60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego 
60112000-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 
        
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowożenie uczniów „do i ze” szkół na terenie 

Gminy Żyrzyn w roku 2019” w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31grudnia 2019 r. 
 obejmujące usługę codziennego przywozu od 265 do 280 uczniów do i ze szkół 
podstawowych i przedszkola mieszczących się na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2019. 
Harmonogram i miejsce wsiadania opiekunów do autobusu zostaną uzgodnione  
z przewoźnikiem przed podpisaniem umowy wykonania zamówienia  
i będą wraz z rozkładem jazdy autobusów stanowiły załącznik do niej. Za przejazdy 
opiekunów przewoźnik nie będzie pobierał dodatkowych opłat. Przewidywana liczba 
uczniów z poszczególnych miejscowości Gminy Żyrzyn do przewiezienia do i ze 
szkół podstawowych i przedszkola stanowi załącznik nr 6 SIWZ. Usługa zostanie 
zorganizowana w sposób ściśle powiązany z planem zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych, świetlicowych i pozaszkolnych. Usługa będzie świadczona również 
zgodnie z potrzebami pracy szkół powodującymi odstępstwo od przyjętego rozkładu 
jazdy uzgodnionymi z dyrektorami tych szkół z powiadomieniem Zamawiającego. 
Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z 
istniejącymi obecnie trasami dowozu, warunkami na nich panującymi w tym głównie: 
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szerokością dróg, siecią przystanków, lokalizacją miejsc nawrotu i wszystkich innych 
mających wpływ na możliwość wywiązywania się z przyjętych przez wykonawcę 
zobowiązań. Trasy dowozu będą każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego 
weryfikowane w stosunku do potrzeb i zatwierdzane przez Dyrektora Samorządowej 
Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie. Przewidywane trasy dowozów 
uczniów będą ostatecznie uzgodnione z Zamawiającym przed podpisaniem umowy 
wraz z uzgodnionym rozkładem jazdy, który będzie stanowił załącznik do podpisanej 
umowy wykonania usługi. Zamawiający wymaga, aby organizacja dowożenia 
uczniów nie uległa pogorszeniu w stosunku do rozkładów jazdy w obecnym roku 
szkolnym zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
 

2. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa i higieny. 

3. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. 
4. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas 

przewozu i pozostających w związku z przewozem. 
5. Przewozy muszą odbywać się w ramach regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U.  
z 2017 r., poz. 2200 ze zm.). 

6. Szacowany dzienny przewóz uczniów wynosić będzie 265 – 285 osób. Wykaz zawierający 
liczbę uczniów ze wskazaniem miejscowości, z których dzieci będą odbierane stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ. 

7. Rozkład jazdy w obecnym roku szkolnym stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 

8. W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 
inny, sprawny technicznie, aby dowozy przebiegały bez zakłóceń. Czas zwłoki  
w wykonaniu przedmiotu umowy w razie zaistnienia w/w awarii nie powinien przekroczyć 
czasu wskazanego w ofercie przez wykonawcę.  

9. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania 
dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 
917 ze zm.): 
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane  
z kierowaniem pojazdami, 

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem usług są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, 
zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 

 
II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I PKT 7 USTAWY PZP. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
i pkt 7 ustawy Pzp. 
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IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
  

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:    
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 

VI. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  
 
A. nie podlegają wykluczeniu: 
Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp. 
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć 
wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.  
 
B. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów – posiadania zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze 
zm.).  
Warunek oceniony zostanie na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.). 
Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku wykazania się przez wykonawcę 
posiadaniem aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego. 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie precyzuje tego warunku, 
3. zdolności technicznej lub zawodowej  

 
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: 

a)  będzie dysponował następującymi pojazdami:  

Lp. Opis pojazdu/urządzenia 
Rok 

produkcji 
(nie starszy) 

Minimalna ilość 

1. Autobusy przystosowane do przewozu osób o 
liczbie miejsc siedzących co najmniej 54. 

2000 3 

 
b)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej  
dwie usługi dowozu uczniów do szkół, przez okres co najmniej jednego roku 
o łącznej wartości co najmniej 100 000,00zł 

 
 
Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została  
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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VIII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

USTAWY PZP: 
Zamawiający nie określa fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania. 
 

IX.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA: 
 
A. Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), 

podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 
1. aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania, 

2. aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczące spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu 

3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, 

4. jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu 
dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub 
notarialnie poświadczoną kopię. 
 

B. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
C. Dokument, potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, które 

Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.) – oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę (na każdej zapisanej stronie dokumentu lub na pierwszej 
stronie wraz z podaniem zakresu stron potwierdzanych za zgodność z oryginałem). 

 
X. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE.  
1. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się podmioty występujące wspólnie 

oświadczenia, stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie 
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pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, 
którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie  
o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia oraz powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy 
przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane 
będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

3. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający 
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców.  

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

5. Podmioty występujące wspólnie muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa  
w dziale VII litera B SIWZ, natomiast warunki określone w dziale VII litera A SIWZ 
każdy Wykonawca musi spełnić oddzielnie. 

Uwaga! Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak wykonawców występujących wspólnie 
(konsorcjum), dlatego muszą oni spełniać warunki określone w dziale X SIWZ. 

 
XI.  INORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pocztą elektroniczną.  
W przypadku, gdy wykonawca nie posiada poczty elektronicznej porozumiewanie będzie 
następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą 
elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony 
przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony 
postępowania wysłały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

2. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:  
Beata Osiak – dyrektor SAPO – sapo-zyrzyn@wp.pl 

3. Dokumentacja przetargowa jest udostępniona do pobrania ze strony internetowej 
Zamawiającego: https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=600  

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania 
źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

8. Zmiana terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 4. 



 

____________________________________________________________________________Strona 6 z 16 
SIWZ – Dowożenie uczniów „do i ze” szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2019 

9. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
 

XII.  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJACEGO: 

1. Adres strony internetowej zamawiającego – 

https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=600 

2. Adres poczty email:  sapo-zyrzyn@wp.pl  
 

XIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery 

tysiące złotych), które może być 
wnoszone w: 
−  pieniądzu,  
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
−  gwarancjach bankowych, − gwarancjach ubezpieczeniowych,  
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).  
 
2.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
Bank Spółdzielczy w Cycowie o/ Żyrzyn 
Nr: 34 8191 1071 2001 0000 0130 0001.  
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty 
ksero kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu 
należy wpisać:  wadium - przetarg na „Dowożenie uczniów do i ze szkół na terenie Gminy 
Żyrzyn w roku 2019.”  
3. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty  
oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy 
wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez 
cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak 
również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na 
konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w 
kopercie oznaczonej: „Dowożenie Uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn”, nie 
otwierać przed 21.12.2018 r. godz. 11:15”. Dokument musi być złożony w Samorządowej 
Administracji Placówek Oświatowych, pok. nr 3,  przed upływem terminu składania ofert tj.: 
do 21.12.2018 r. do godz. 11:00. 
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 21.12.2018 r.  
do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu 
środków na rachunek bankowy Zamawiającego).  
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.  
6. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty 
lub, gdy forma jest niezgodna z działem XIV ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone.  
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie  
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  
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10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego.  
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami  
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane,  
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  
12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,  o którym mowa w art. 25a ust. 
1, pełnomocnictw lub  nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 
2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej,  
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,  
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy.  
13. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione 
prawidłowo.  
 

 
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni od dnia składania ofert. 

1. 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. 

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

XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Osoba 
upoważniona do złożenia oferty powinna podpisać się w sposób czytelny lub uwiarygodnić 
podpis imienną pieczątką.  

3. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych 
zamawiającemu, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub 
notarialnie poświadczoną kopię. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
7. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług, Wykonawca złoży do oferty oświadczenie o tym, że wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego oraz wskaże 
nazwę/rodzaj towaru, którego usługa będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego oraz wskaże ich wartość bez kwoty podatku. 
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8. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki 
lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy powinny być spięte 
ze sobą w sposób trwały. 

10. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na załączonym druku wraz 

z kompletem wymaganych załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 
oferty w postaci elektronicznej. 

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w dziale IX SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy 
wskazane dokumenty nie są dostępne w języku polskim zamawiający może żądać od 
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w dziale IX SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający,  
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

14. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze 
zm.), dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 25a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej 
zapisanej stronie).  

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

16. Wykonawca może zlecić część prac podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie 
nazwy firm Podwykonawców ze wskazaniem części zamówienia, jakie zostaną im 
powierzone. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

17. Oferta złożona wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów, spełniać musi wymagania 
określone w dziale X SIWZ. 

 
XVI.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 
1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Samorządowa 

Administracja Placówek Oświatowych ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn 
pok. 3 do dnia 21 grudnia 2018 godz. 11:00. 

2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Dyrektor 
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych  ul. Powstania Styczniowego 10, 
24-103 Żyrzyn, z dopiskiem: „Dowożenie uczniów „do i ze” szkół na terenie Gminy 
Żyrzyn w roku 2019” oraz „Nie otwierać przed 21 grudnia 2018 r. godz. 11:15”. 

3. W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu braku danych np. przypadkowe otwarcie oferty 
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą 
kurierską – jej nieotwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert. 

4. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
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6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
8. Otwarcie ofert nastąpi w 21 grudnia 2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 
Żyrzyn, sala obrad nr 5. 

 
XVII.  INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT: 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, termin wykonania zamówienia, zawarte w ofertach. 

4. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dot. 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku niezałączenia 
wyjaśnień wykazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżenie informacji 
jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tzn. informacji podawanych  
w trakcie otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
XVIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Wykonawca w ust. 1 formularza ofertowego podaje cenę ofertową brutto (z podatkiem 
VAT) za realizację zamówienia. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie kosztorysu 
ofertowego (załącznik nr 8 do SIWZ) uwzględniając zakres zamówienia i wszelkie koszty 
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za wykonanie 
przedmiotu zamówienia powinna być wyliczona jako suma iloczynów liczby uczniów na 
danej trasie, ceny jednostkowej brutto biletu na danej trasie, liczby miesięcy świadczenia 
dowozu, na wszystkich trasach. 

2. Podana przez zamawiającego liczba uczniów, którzy będą korzystać z dowozu do Szkół 
Gminy Żyrzyn jest orientacyjna. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby 
uczniów korzystających z dowozu i odwozu w trakcie realizacji zamówienia, w zależności 
od zgłaszanego zapotrzebowania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podać w kosztorysie ofertowym jako cenę jednostkową, 
cenę miesięcznego przewozu jednego ucznia ze szkoły i z powrotem, z uwzględnieniem 
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ok. 20 dni nauki miesięcznie. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
 

XIX.  INFORMACJA DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  
A WYKONAWCĄ. 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą – w złotych polskich. 
 

XX.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Kryteriami oceny ofert są: 
1) cena ofertowa o wadze 60 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1 formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 
2) rok produkcji autobusów o wadze 40 % (oferowany rocznik należy wskazać ust. 2 

formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).  
 

2. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru: 
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60 obliczone wg 
poniższego wzoru: 

 cena brutto oferty z najniższą ceną 

cena brutto oferty z najniższą ceną 
C =           x 60 
            cena brutto oferty badanej                                

3. Sposób obliczania punktów dla kryterium rok produkcji  autobusów: 

Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za rok produkcji  autobusów 
wyszczególnionych przez Wykonawcę w wykazie sprzętu zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do 
SIWZ. 

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu: 

- co najmniej 1 autobus wyprodukowany w latach 2000 - 2005   - 15 pkt 

- co najmniej 1 autobus wyprodukowany w latach 2006 - 2011 - 25 pkt 

- co najmniej 1 autobus wyprodukowany w latach 2012 - 2018  - 40 pkt 

Uwaga: Punktacji za rok produkcji  autobusów nie sumuje się. W przypadku gdy wykonawca 
wykaże, że posiada pojazdy odpowiednio 1 autobus wyprodukowany w latach 2000 – 2005, 1 
autobus wyprodukowany w latach 2006 – 2011 oraz 1 autobus wyprodukowany w latach 
2012 - 2018   otrzyma 40 punktów. 

 

4. Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego 
wzoru: 

Łączna ilość punktów =  C + R  



 

____________________________________________________________________________Strona 11 z 16 
SIWZ – Dowożenie uczniów „do i ze” szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2019 

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących 
wspólnie, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 
10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, 
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 
wskazanym. 

 
XXII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 
 
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie ustawowej 
tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt  2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.  
Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem 
umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą 
starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

 
 
XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących 
przypadkach: 
1) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania  

z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia 
przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni 
wniosek w formie pisemnej. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania 
przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, 
jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie 
pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców  
i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym 
podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za 
wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

3) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany 
wysokości stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie 
dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej i jednostkowej w rozbiciu na 
cenę netto i VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy.  

4) W razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U.  
z 2017 r., poz. 847 ze zm.), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

5) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę.  

6) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 4 
i 5, jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę żądania zmiany tej wysokości,   
w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie.  
W zgłoszeniu Wykonawca szczegółowo opisze i przedstawi wyliczenia wpływu zmian 
opisanych w ust. 4 i 5 na koszt wykonania zamówienia. Opis i wyliczenie powinny 
zostać poddane badaniu biegłego rewidenta, który wyda opinię w zakresie ich 
rzetelności i prawidłowości. Wykonawca do zgłoszenia załączy opinię biegłego 
rewidenta. W przypadku, gdy opinia biegłego, w sposób nie budzący zastrzeżeń, 
potwierdzi wartość wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę. 

7) W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się zmianę liczby uczniów korzystających 
z dowozów. 

 
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
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 czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
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3. 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. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty Odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie: 
1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia, 
2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 
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14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

15. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu  
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie 
Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może 
wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu 
opozycji nie przysługuje skarga. 

16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

17. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych  
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 
po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie 
Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku 
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

18. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie,  
a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

19. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych  
w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego , Izba może umorzyć 
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników 
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, 
pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 
przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie 
zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. 

20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w 
odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów 
odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie 
do protokołu. 

21. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie 
do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca,  
a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie 
pozostałych zarzutów.  

22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 
miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

23. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

24. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

25. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 
XXV.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Administracja 
Placówek Oświatowych w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 
Żyrzyn 

� inspektorem ochrony danych osobowych jest: Firma Weyer Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Puławach, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8/8, 24-110 Puławy, 
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000344447, NIP 716-278-10-20 
e-mail: iodo@weyer-group.com ; Tel: 667757722 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
„Dowożenie uczniów „do i ze” szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2019”, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 
ze zm.),; 

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
realizacji projektu (tj. w okresie jego trwałości); 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� Dane pozyskane z innych źródeł:  
- Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich 
jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez 
Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku 
ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. 
- Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są 
Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych 
danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz 
kontaktu z Kontrahentem/Wykonawcą, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia 
u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych. 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

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

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

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



 

____________________________________________________________________________Strona 16 z 16 
SIWZ – Dowożenie uczniów „do i ze” szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2019 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

 
* 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 

 
 

 
XXV. INNE POSTANOWIENIA: 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu  

o zamówienie publiczne. 
 

XXVI.  INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ SĄ: 
 
 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. podstaw wykluczenia 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ - informacja dot. grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ - liczba uczniów dowożonych do poszczególnych szkół  

7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Trasy autobusów- ROZKŁAD JAZDY 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz wykonywanych usług 

9 Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
 

 

                Zatwierdzam: 

 

 

 

    Żyrzyn, dnia 13 grudnia 2018 r.            ……………………….. 
(podpis) 


