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Il. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzięlęnie zamówienia publicznego prowadzone jest w txybie pżetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawię ań. 1 l ust.8
ustawy P. z .p
Podstawa prawna opracowania spec}dkacji istotnych warunków zanówienia :

1 . Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 loku Prawo zamówień publicznych (Dz, u , z 2013 L poz.
901 Żę zrnianafii )

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministów 19 lutego 2013 l. w sprawie rodzajów
dokrrmentów, jakich może żądać zarnawiający od wykonawcy, oraz form' w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz' U. z 2013 r. poz.231),

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 20l3r. r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę Fzeliczania wańości
zamówień publicznych (Dz. U. z 201'3 l' poz. 1692)'

4. kozporządznnle Plezesa Rady Ministów z dnia 23 grudnia 2013 r. w spra\łie kwot
wańości zamówień oraz koŃursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekaz1rłarria ogłoszeń Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Euopejskich.(Dz. U.
22013 r. poz. 1735).

III. opis przedmiotu zamółvienia

3.1 Pzedmiotem Żamówienia są usługi polegające na przewozie dowóz uczrriów do szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Czsrmin w roku szkolnym 2015/2016 wraz
odwozon zgodnie z opisem tras załączon}łn poniżej.Przęz dowóz uczniów rozumie się:
dowożenie ucztiów z miejscowości Grniny Czermin - do szkoł podstawowych i
gimnazjum z miejsca zamieszkania i odwozęnię uczniów do miejsca zamiesżania.

3.2.Dowóz i odwóz dzieci odb}.wa się w dni nauki szkolnej wE Rozldadu jazdy lstalonęEo z
Dyrektorami szkół onz zaakceptowanego przez Zamatnającego (RozWad jazdy
zawiemjący co najrnnięj: trasy plzewozrĄ liczbę kursów dziennych, liczbę przewożonych
ucmiów' dzienną ilość kilometrów, godziny dowozu i odwozu uczńów, ustalony zostanie
przed podpisaniem umowy i będzie slanowił załącznik do umowy).

3'3.Usługa transportowa realizowana będzie w godzinach od 7:30 do 15:30

3.4. Przewiduje się dzienną ilość kilometrów do przewozu dzieci i uczniów (liczone tylko
przejazdy z lczniani i bez dojazdu z bazy do miejsca rozpoczęcia dowozu lub odwozu)
ok.: 246 km

3.5.I1ość osób objęta tnnsportem: dzięnnie ok. 376 dzieci



3

3.6' wykonawca zapewnia wszYstkim uczniom w autobusie miejsca siedzące. Dopuszcza
się przewóz uczniów w i|ości określon€j wpisem w dowodzi€ rejestracyjnym autobusu.
Minimalna wymagana ilośó autobusów do obslugi poŚzcz€gólnych traŚ wynoŚi 7 $zt.
zamawiający nie dopuszcza lączenia tras' polegających na przewozie uczniów
jednym autobusem

3'7.Transpolt uczniów musi być realizowarry w ramach kursów przęznaczonych tylko do
realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

3 '8.Środek transportq którym świadczona będzie usługa powinien posiadać ubęzpięczęnie oc
i Nw' aktualnę badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.

3.9.W okesach zimowych śIodek barrspońu musi być ogrzęwany' a na stopniach wejściowych
do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie.

3.10. Drzwi zamykane pneumatycznie przez kierowcę.

3.Il. zafiawiający zaleca wykonawcom zapozrranie się ze szczegółowym Fzebiegiem tras
pŻewozn.

3'12. zafiawiający zastrzęga sobię pfawo zmiany tms i czasl przejazdów w zaleŹności od

s}tuacji wynikającej z ilości uczniów dojężdżających do poszczególnych szkół i czasu

koiozen1a ŻAjęć l:. zę względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potŹ€bami Zamawiającego wynikającymi z

realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom dojazdu do szkół.

3.13. Awarie. w uzasadńonych przypadkach (np. awaria techniczna pojazdu) i czasowej

niemożności świadczenia usług przewoŻowych wykonawca zobowiąuje się do

niezwłocznego zorgarrizowarria zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom realizacji

zamówienia.

Wysiadanie i wsiadanie uczniów musi odbywać się w miejscach bezpiecznych do tego
wyzmcŻonych i zgodnych z prząisami ruchu drogowego.

Autobusy przęŻnaczonę do przęwozu musza odpowiadać pżepisom ustawy Pmwo o ruchu
drogowyn.

Ilość dzi€ci do przewiezienia'' 376

Zamawiaiqcy zastrzega sobie możliwość:
a/ zmiany liczby dowoźonych uczniów łTnikającej z naturalnego ruchu w trakcie roku
szkolnego (zmiana Śzkoły przez ucznia' iĘ.)'
b/ zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkladu zajęć lekcyjnych.

w ofercie nłleży podać cenę za jeden dzień uwzględniając dowóz i dowóz na wsrystlrich
trasech podanych w niniejszej SIWZ
w koszt zadania należy wkalkulować:
- koszt w)Łagrodzeń kierowców łącznie z pochodnymi'
- koszt ubezpieczenia pojazdów, kielowców i pasuęńw.

Wymagania szcze gół owe zńązate z plzedmiotem zamówienia:
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- wykonawca nie może powierzyć powyźszych zadań osobom lub innym podmiotom
trzecim bez uprzednio uzyskarrej zgody zamawiającego

- wykonawcę obowiązuje naleł'ta starannośó w wykonaniu przedmiotu zarnówienia
_ wykonawcę obowiązuje pęłna dyspozycyjność w sprawach pilnych'

wykonawcajest odpowiedzialny za całoksztah, w tym za przebieg oraz termino\łe \łykonanie
zalrrówiqria
- autobusy, mikobusy muszą być dostosowan€ do przewozu uczniów, odpowiednio

oznakowane (z pfzodu autobusów, milcobusów należy umieścić tablicę koloru żółtego z
czam}łn napissm Autobus szko|ny' znak sToP otaz n],€k ałłaga Dzieci w}m.źnię
widoczny podczas wsiadania i wysiadania uczrriów), posiadac odpowiednia ilość miejsc,

- realizacja zamówienia powinrra odb1rvać się w dniach nauki szkolnej zgodnie z
planem lekcji i ustaleniami dyreltora szkoĘ.

Zaleca się ofelentom przeprowadzenie wizji lokalnej proponowanych tras przewozu'
w celu uzyskania na swoją odpowiedzialność i swoje r}zyko wszelkich istotnych
informacji, które mogą być konieczne dla prawidłowego przygotowania ofeńy oraz
doboru odpowiedniego środka tlanspońow€go do 'vlykonania zadania na poszczegóJrrych
trasach.

Ustala się następujące trasy przewozowe uczniów:

TraŚł Nr l:
- CZERMIN- DĄBRÓWKA osucHowsKA -TRZCIANA-CZERMIN
-liczba plznwożnnych uczniów:. 72
- długość trasy 19km x 2 kursy - 38 km
- prrywóz na godzinę 7:50 odwiezienie po zakończeniu zajęć przęwidziane w

godz.:13:30 - 15r30

Trasa Nr 2:

- CZERMIN -ZIEMPNIÓW -BRNIK -CZERMIN
- liczba przewożonych uczniów:40
-długość tasy 18km x 2 kursy - 3ókm,

- przywóz na godzinę 7:2sodwiezienie po zakońazęnin zajęć plz.Eildziane w godz: 13:30

- 15:30

Trąsa Nr 3:
- CZERMIN - DĄBRÓWKA osucH. _ KAwĘczYN - BREŃ osucH -CZERMIN
- liczba przćwożonych uczniów: 54
- dfugość trasy ; 18km x 2 kurŚy _ 36kE'
-przywózn godznę7 :55 odwiezieńe po zakończernn ŻĄ:ęć ptztwidziane w godzinach
13:30 - 15:30

Trasa Nr 4:

- CZERMtN _ oTALĘż _ LYsAKów -czERMlN
- liczba przewożonych uczniów: 50
-dfugość trasy ; 22 kmx 2 kursy_44km
- przy'rłóz na godzinę 7:30 odwięzięnię po zakończeniu zajęć przewidziane wgodzinach

13:30 - 15:30



Tras& Nr 5:
- CZERMIN - ŁYSAKÓWEK_ ŁYSAKóW-GRĄDY-CZERMIN
- liczba przewożonych uczniów: 102
- dfugość trasy: 15 km x 4 kursy _ 60 km
- prą.wóz la godzinę 2 kursy _ 7:55 

' 
odwieźenie po zakończeniu zajęć dla obu kursów

przewidziane w godzinach 13:30 - 15:30
TraŚa Nr ó:
_ CZERMIN-RZĘDZIANoIł'ICE - CZERMIN
- liczba przę\łożonych uczniów: 9
- długość trasy 8kmx2kuny-16km
- prąrłóz na godzinę 7:50 odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach

1330-1S30,

Trasa Nr 7:
_ TRzclANA - DĄBRóWKA osucH._ TRZCIANA
- liczba przewożonych uczniów: 49
- długość trasy l6km x 1 kurs - lókm
_ odńezienie po zakończeniu zajęc przewidziane
w godzinach 12,30 - 14i30

zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany traŚ i czasu przeiazdów w zależności od
śytuacji trfnikającej z ilości uczniów dojeżdżających do poŚzczególBych szkól i czasu
kończenia złjęć szkolnych

Kod cPv ó0.10.00.00-9
Uslugi w zakresie transpońu dr'ogowego

Zamawiający ńe dopuszcza składania ofelt częściowych..
Zamawiający nie dopuszcza składania ofęrt wariantouych.
Zanaviający nie będzie wybierał najkorzystniejszęj ofelty z zastosowaniern aukcji
elektronicznej .

Przewiduje się zamówienia uzupełniające o k1órych mowa w alt.ó7 ust.lpkt 6 do 20yo
zamówienia podstawowego

Iv. Termil re&lżacji zamówienia

Przewozy będą rełlizowane w roku szkolnym 201ó12017 od dnia podpisania umowy do
ostatniego dnia roku szkolnego tj. od 01.09.201ó do 30.0ó.2017r. ( usta|onego
rozporządz€ni€m Ministra Edukacji Narodowej nł rok Śzkolny 201612011)

V. Warunki udzialu w postępowaniu orsz dokumenty potwierdzające spelnienie
warunków udziafu w postępowaniu

o udzięlenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wyrnienione
w ań. 22 ust. 1 u'P.z.p.:

1.PoŚiadania uprawnień do łf,konrłania okr€ślonej dzialłlności lub czynności' jeżeli
przepisy prawa naklłdają obowiąz€k ich posiadania-
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opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
wymagane jest wykazanie przez wykonawcę
wykonywanie transportu drogowego osób.

posiadania waźnej licencji na

w celu potwierdzenia spełniania niniei szego warunku wvkonawcv zobowiazani są:

wykonawca/y/ przedlożą ważną licencję na wykon}.wanie transportu drogowego osób

w przypadku wŚpólnego ubiegłnia się dwóch lub więcej wykonawców o udŻielenie
niniejszego zamówienia, kaźdy z nich przedloł waźną licencję na wykon}łvani€
transporfu drogowego osób

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

opis sposobu dokonarria ocenv spełnienia waruŃu:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spęłniony, jężęli wykonawca wykaże:

że w ciągu ostatnich trzech lat, ajeżeli okes prowadzenia działalności j est kótszy - w tym
okesie, wykonali co najmniej jedno zadanię o poró\łn}.\'valnym cha&ktęrze i złożoności
do przedmiotu zamówienia z nalez},tą starannością z podaniem ich wartości przedmiotu,
daty wykonania i odbiorców wraz z dol_umentami potwierdzającEi, że zlecenie zostało
\łykonanę bęz zastrzeżęń i prawidłowo ukończonę.- wańość tego zamówienia brutto nie
mniejśza niż 100 000'00 zl,

w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich lączne doświadczenie)'

w celu Dotwierdzenią sDelniania ninieiszego warunku wYkonawcv zobowirzani sa:

_ prz€dłołć wykaz wykonanych usług transpońowych odpowiadających rodzajem
przedmiotowi zamówienia w okleŚie ośtatnich 3 lat przed upł}.rvem terminu
składania ofeń' a jeżeli okres prowadzenia dzialalności jest krótszy - w tym ok-resie,
z podaniem ich rodzaju i wańości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających' że uslugi te został wykonane zgodnie z zasad&mi
ruchu drogowego i piawidlowo ukończone' wedlug wzoru stanowiącego Zalącznik
nr 4 do niniejszej SIWZ

3' Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym ora,Ż osobami zdolnyńi do
wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
wykonawców o udzieleni€ zamóWi€ni& war"unek moźna Śpelniać lącznie).

opis sposobu dokonl.wania oceny spełnienia warunl_u:

Zamatłiający uzna warunęk za spełniony jężęli wykonawca dysponuj€ taboręm
przeznaczonym do lealizacji zamówienia spełniający właściwe wymagania technicme w
ruchu drogowym Wymagane jest dysponowanie minimum 7 autobusami do
przewoźenia osób'
Dysponuje minimum 7 osobami posiad.jącymi prawo jazdy kategorii B'c'D'
riymagane prawem do kierowania pojlzdami wyszczególnionymi w ofercie



W celu Dotwierdzenia spełniania ninieiszego warunku Wvkonawca zobowiazany iest wskazać:

- osoby które uczestniczyć będzie w wykon1.waniu zamówienia wraz z informacją na
temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia - niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakesu wykon1.warrych przez nich cz}rnności wraz z
informacją o podstawie dysponowania tą osobą przez wykonawcę zgodnie ze
wzoręrn stanowiąc}łn załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca
zobowiązany jest zloĘó oświadczenie' że osoba' która będzie uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia' posiada wym&gane uprawnienia' zgodnie z
Zalącznikiem nr 7 do niniejszej srwz., oraz wykazaniem dyŚponowaniem

niezbędnym taborem do realizacji zamówienia zgodni€ ze wŻorem
satnowiącym zalącznik nr 8

4. sytuacji ekonomiczn€j i fin.nŚowej zapewniającej wykonanie niniejszego
Żamówienia.

opis sposobu dokoryrłania ocenv spełnienia wanrnku:

Zamawiający llzla powyższy waxrmek za spełniony 
' 
jeżeli Wykonawca:

3)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności c1rłilnej w zakresie prowadzonej działalności
związalej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100 000PLN'.

w celu potwierdzeńa sDełnienia ńnieiszego warunku wvkonawca Żobowiązany j est:

1) złożłć oplaconą polisę, a w przypadku jej braku imy dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prorładzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 PLN2,
ważną(y) na dzień składania ofelt'
W przypadku wspó|nego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie
nini€jszego zamówienia' oceniana będzie ich lączna sytuacja finansowa, przy czym
nie jeśt wymagane zlożenie tych dokumentów p.zez wszystkich wykodawców
a jed}rrie prz€z tego który spelnia dany waruneĘ bądź prżf,czynia się do jego
spelnienia.

5. Nię podlęgać wykluczeniu z postępowania na podstawie axt. 24 ust. 1 u.P.z'p.

opis sposobu dokonywania ocenv spełnienia warunku:

Zamavłiający \zna powższy warunęk za spełniony na podstawie złoż:onych przez
wykonawcę dokumentów.

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeńu na podstawie ań. 24 ust.
1 u.P.z.p' Zamawiający żąda-następujących dokumentów:

'! 
w pr4Tadku, gdy wykonawca posiada ubezpiecz€nie od odpowiedzialności c''wi]n€j w innej wa]uci€ niż PLN'

nalezy dokonać prz€liczenia wg śr€dniego kursu NBP z dnia Ńazania się ogłoszenia o ninjejsąm zamówieniu.



1. Akfualny odpis z właściwego lejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do lejestu
(KRS), w celu wykMania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I pkt 2
l.P.z.p., ltlb odpis alłualny z rejestru plzedsiębiorców(cElDc)

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy pŹed upł}'\'em teminu składarria ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakesie art.24 ust. 1 pkL 2 u.P.z.p' (w
przypadku wŚpó|nego ubieganił Śię dwóch lub więcej wykonawców o udzi€lenie
niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być zloźone przedmiotowe dokumenry
dla każdego z nich).

1) aktualne zaświadczenia wlaściwego naczelnik. urzędu skarbowego potwierdzające,
żę wykonarłca nie zalega z opłacanięm podatków' lub zaśviadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolńenie, odroczeńę lub roźożęnię na rary zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu _ wystawionę nię
wcześniej nż 3 miesiące przed up|'wem t€rminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo składania ofęń;(w przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia' w ofercie
muszą być zloźone przedmiotołv€ dokum€nty dla każdego z nich).

2) aktua|n€ Żaświadczenie wlaściwego oddziału zakladu flbezpieczeń Spolecznych lub
Kasy Rolniczego lJbezpieczenia Spolecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacarriem składek na ubezpieczenie zdrowotnę i społeczne, lub potwierdzenie' że
uzyskał przeńdziane pmwem zwolnienie' odroczenie lub rożozeńe na raty Żaległych

latności lub wstrzymanie w całości wykonania decpji właściwego organu - w}stawione
ńe wcŻęśnięj niż 3 miesiąe przed upły'wem tęnninu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieńa albo składania ofeń(w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia' w ofercie muszą być zlożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich),

Jezeli, w przypadku rłykonawcy mającego siedzibę na tęr}'torium Rzecz}pospolitej
Polskiej' osoby, o których mowa w ań.24 ust. l pkt 5-8 u.P.z.p., mająmiejsce zamieszkania
poza ter''tońtrm Rzecz}pospolitej Polskiej' wykonawca składa w odniesieńu do nich
zaświadczęnię właściwęgo organu sądowęgo albo adminisbacyjnego miejsca zamiesżania
dotycące ńekaralności tych osób w zakesie okeślon}łn w ań. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.P.z.p.,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upł}ałem teminu składania ofert, z t},rn że
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -
zastępuje się ję dokumentęm zawierającym oświadcz€nię złożonę pfted notaliuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo orgarrem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wyklucŻeni^ (att'Ż  nsl.!)' za|ączrik
ff 5 do SIWZ.

5) Dokumenty dotyczące tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca wraz z ofeltą zobowiązanyjest do złożenial.

listy NT 7 do slwz'podmiotów należących do tej samej gnrpy kapitałowej - zgodnie z
Załącznikiem nr l0lub informacji o tym, że nie naleĄ do grupy kapitałowej- zgodnie
z Załączikięm Nr 1 0a do sIwZ.

W celu wykazania spełnienił warunków udzialu w postępowaniu wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do'nykonania
zamówienia lub zdolnościach finąnśowych innych podmiotów' niezaleźnie od
charakteru prawnego lączących go z nimi Śtosunków' wykonawca w takiej
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sytuacji zobowiązany jest udowodnió zamawiającemu, iź będzie dysponowaI
zasobami niezbędnymi do realżacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu piseńn€ Żobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych złŚobów na okr€s korzyŚtania z nich przy wykon}'tłaniu zamówienia'

Jeźeli z uzaŚłdnionej przyczyny $Ykonawcł nie może przedstawić dokumentów
dotyczących syfuacji linansowej i ekonomicznej wymaganych prz€z
zamawiającego może przedstawić inny dokumelt' który w wystarczający sposób
potwierdza Śpełnienie opisanego przez Zamawiając€go warunku.

wykonawca powolujący się przf, sYkazywaniu spelniania warunków udzialu w
postępowaniu na potencjal innych podmiotów' które będą br.ły udział w realizacji
części zamówienia, przedklada takźe oświadczenie podmiotu trzeciego o braku
podstaw do wykluczenia (ań.24' uŚt'1) Zalącznik Nr 5

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter''tolium
Rzecz1pospoliĘ Polskiej, zamiast dokumentów okeślonych w pkt.5 l.),2.)'3)'4)' 

'

przekłada dokument lub dokumenty wystawione w kaju, w którym ma siedżbę lub miejsce
zamieszkanią potwierdzające odpowiednio, że:

1) Nie otwańo jęgo likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nię wczęśniej niż
6 miesięcy przed upł}.wem teminu składania ofert .

2) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubeŻpiecŻenie zdrcwotne
i społeczne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
lozłożęr'ię na laty zalęgłych płatności lub wstrzymanię w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawiony ńe wcześniej niż 3 miesiące prŻęd upływem tęrminu
składania ofelt .

3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upł}ry€m terminu składania ofeń.

4) Zaswiadczefie właściwęgo organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania wykonawcy albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w
zakesie okeślonym w ań. 24 ust. 1 pkt' 4-8 u.P.z.p. wystawiony nie wcześniej niż 6
m_cy przed upływem terminu składania ofeń.

5) Jężęli w mięjscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkarria, nie wydaje się dokumentów, o łlórych mowa powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawielającym oświadczenie złożone przed notaliuszem,
właściwym organem sądowym' administracyjnyn albo organem samorządu
zawodowęgo lub gospodalczego odpowiędnio mięjsca zamięszkania osoby lub kaju'
w którym wykonawca ma siedzibę lub miej sce zamieszkania. oświadczenie w zakresie
pkt l' 3 i 4 powinno być złożone nie wcześni€j niż 6 m-cy przed upł}$u teminem
składania ofert, a oświadczenie w zakesie pkt 2 w t€rminie nie wcześniejszym niż 3
m-ce przed upływu terminęm składania ofert.

6) Dokumęnty sporządzone w.języku obcym muszą być składane wraz z thrmaczenięm na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
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\.I'!łryKoNAwcY WSPóLNIE I'BIEGAJĄCY sIĘ o UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszęgo zamówienia ftonsorcjum)
powinrri spełniać warunki udziafu w postępowaniu oraz złożyć dokwnenty potwięrdzające
spełniarfe tych waruŃów zgodnie z zapisami zawaTtymi \ł pkt v sIwZ. Ponadto tacy
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocńka do rępręzentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo lepr€zentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicmego. Zaleca się' aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzieleńe zamówienia.

Pełnomocnictwo powinno:

1) Jednoznacznie okeślac posĘpowanię,
umocowania,

2) W1łnieniać wszystkich wykonawcóą
zamówienia-

do którego się odnosi i precyzowac zakes

którzy wspólnie ubiegają się o udzięlęnię

Wszelka korespondencja i rozliczenia prcwadzone będą wyłączrrie z Pełnomocnikiem ze
skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofeńę wspólną.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zarnówienie, których ofert]a zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zarnówienia, są zobowiązani
plzedstawić Zamawiającemu stosowne polozunienie zawiemjące w swojej heści
nasĘpuj ące postanowienia:

1) sposób ich współdziałania,
2) zakes prac powierzonych do wykonania kżdemu z nich.

2. Opis sposobu dokon1rvania oceny spełnienia warunków ;
W celu potwierdzenia spełniania w warunków wykonawca zobowiązany jest plzedłożyć
stosowne dokrrmęnty i oświadczenia wymienione w pkt v sIwZ. z tlęśęi zaląazorrych
oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w waruŃi.
ocena spełnienia dw waruŃów dokonarra zostanię w oparciu o informacje zawaIte w
oświadczęniach i dokumentach załączonych do oferty'
Wykonawca możę polęgać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale tecbnicznym, osobach

zdolnych do wykonarria zamórvięnia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
ntęzależnię od charal1eru prawnego i łączących go z ńm stosunków' wykonawca w takiej
s}'tuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iz będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienią w szczególności plzedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonyrłaniu zamówienia.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w okęślon}m teminie nie złoźą oświadczeń i
dokum€ntów potwierdzających spełrrianie waruŃów udźału w postępowaniu,lub którzy złożą
dokumęnty zawielające błędy, do ich uzupełnienia w okeślonJłn tęrminie, chyba, że mimo ich
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uzupęłnięnia ofeńa wykonawcy podlega odrzuceniu

postępowanla.

Nie spełnienie chociżby jednego z Ww warunków

wykonawcy z postępowanla'

lub konieczne byłoby uniewaznienie

skutkować będzie wykluczeniem

vlt Zawańość of€rty.

l ) Kompletna ofena musi zawierać:

a) Formularz oferry, sporządzony na podstawie wzoru stanowlącego

Zalącznik nr l do niniejszej siwz'

b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału_ w' postępouaniu'
"' .'p..ąa'""" 

"^ 
p"asta*ie *'oru s'talo'^iącego zalącznik nr 2 do niniejszej siwz'

c) Informację dotycącą osób ]rczestniczący'|' * Y\'"Tl:,1:ówienia' 
sporządzoną

' 
na podstawie wzoru stanowiącego zalącznik nr3 do nlnteJsze'; stwz' 

^.ll wvka7 wvkonanv"t' u'ług 
'poo-ąa'ony 

na podstawie wzoru stanowiącego zalącznik
-' 

n/ą Jo nini"l''"j siwz wraz z dokumentami povierdzającyml' ż,e uslugl

," ;;;*yń"ń ;godnie z zasadami transDortu drogowego i prawidlowo ukończone'

e) oświadczenie Wykonawcy o t*łu poa'ru* do wykluczenia na podstawie wzoru
' 

stano*jącego Zaiączoik nr 5 ió do niniejszej siwz'

0 stosowne Pełnomocniclwo(a) - w przypadku' gdy upoważniell', 
-* l:dpi'u"i" "i""}" ;l;;;ik;;"'p"średnio ze złozoneio w ofeńie oópis'r z właściwego rejestru' a w

przypadku w)kona\\"o* *'-pornl"' ubiegając1ch się o ud7je]enie ^T9::::::
io-t,'irn"n, ur'*u*iuJący Pelnomocnika do reprezentowania 'ic! 

w eo_s]:_ry:T]^:

" 'a"i"r".l" '"-o*i!,nia 
albo reprezentowania w posĘpowaniu i zawalqa umo'łT

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego'

g) Parafowany wzór umowy

h)oświadcz€nieoprzynaleznościlubońenalezeniudogrupykapitałowejzalącznik
nr 10 lub 10a

i) pozostale dokumenty wymielione rv pkt V niniejszej siwz'

2} tnformacie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalcziniu nieuczciwej konkurencji

Zamawiający informuje' iŻ zgodńe z an' 96 usr' 3 u'P'z_p' oferry składale

i]".,ęp"*i.I" " '"'ó*i*i'l"uńi"-" 'ąjawne 
i podlegają udostępnieniu od chwi]i

ich olwarcia. 7 wy]ą (tem 
"iń*u'ji' 

o-ltórej morła w art'.8 ust' 3 u'P'z'p"

statlowiących tuje'ni"ę pę"Js;ęoio'śi*u' * ro'u'i'niu przepi9ó;ł o zwalczaniu

';;;;i;; k";i;";":i' li'^riwyL""'"i' nie później niz w terminie składania ofert'

zastrzegl żi nie mogą one być udosrępniane
i'''^"p...ifi;#i'i'p"'Jj'ięur"'"i*" * rozumieniu an' 1l usl' 4.ustawy z dnia l6

kwietnia 1993 '' o 
"*ll"'aniu 

nieuczciwej koŃurencji (tekst j€dn' Dz'U' z

2003r. Nr l53 poz' lsoi, '_ń-' '*l 'o^ńie 
sĘ nieujawnione d::]L::::

nuhlicznei informacje lęchnicme' technologiczne' orgajuzacyJne

|l;:;"'"'roi*"*;;;'iń' i"r"ń""j' posiadające rłaność gospodarczą' co do

których pŹedsiębiorcu 
'poJń 

ni"źuęan" dłałania * celu zachowania ich

poufuości,
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stosowne zastrzeżenie Wykonawca wilien ńoĘć na Formularzu oferĘ;
w przeciwnym razie cała oferta zostanię ujawniona na żyazęni'ę każ'dęgo
ucŻęstnika postępowania,
Zamawiający zalecą aby informacje zastzeżone jako tajenrnica
plzedsiębio.stwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej
kopercie z oznakowaniem ,,taj mica przedsiębiorstwa'' lub spięte (zsz}.tę)
oddzielnie od pozostałych' jawnych elementów ofeńy,
zastlzeżer,je informacji, L1óre nie stanowią tajemnicy pżedsiębiorstwa
w rozumieniu w/w ustawy będzie skutkować odtajnienięm rych infomacji'
Wykonawca w szczególności ńe moze zastrzec informacji dotyczących ceny,
teminu wykonania zamówienią okesu gwarancji i waruŃów płatności w
oferci€ (ań. 86 ust. 4 u'P.z.p.).

VIII. Informacje o sposobie porozumiewłnia się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów i wskazanie osoby do kontaktów

Wszystkie oświadczenią wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują faksem lub e-mailęm potwięidzonę pisgfirdę .

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczeńą wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem' kaŹda ze stron na Ądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzFnania.

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy w Czerminie . 39-304 Częrmin
"Iel. 11 11 40246
Fax 1'7 7'7 41 921

osobą odpowiedzialną za kontakty z wykonawcami jest _ Małgorzata czaja _ UG Czerrnin
Tel,. 11 77-40-246

wykonawca może z!\Tócić się do zamawiającego o wyjaśnięnię tręści spęcyfikacji istotnych
waru.tów zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy.
l-Zamawiający niezwłocznie udżeli odpowiedzi na wszelkie zApyt na z:wiązane z
plowadzonym postępowaniem pod walunkiem, ż'e wniosek o wyjaśnienie wpĘnie do
Zamawiającego nie pózniej niż do końca drlia w któr}łn upł'.wa połowa tęrminu składania
ofęń, Ż tym, że ewentualna zniana terminu składania ofert ńe upłyńe na bieg tego terminu.
2. JeŹeli wniosek o wyjaśnienie teści sIwZ wpłynie po upł}'\łie terminu, o którym mowa w

pkt.1 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień , zamawiającemu pŹysługuję plawo
do po7ostawięnia \łniosku bez roŻparżenia.

3. Zarnawiający jednocześńe przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, któD'm
doręczono slwz oraz publikuje na własnej stronie intemetowej, bez ujawnienia żódła
zapytaĄia.

Ix' wymłgania doĘczące włdium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. Termin zrviązania ofeńą.
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wykonawcajest związany ofertą 30 dni. Bięg terminu związania ofefiąrozpoczyna się wnzz
upł}'\łem teminu składania ofelt.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

2.

3.

4.

1.

t. oferta powinna być sporządzona wjęzyku polskim, winna być napisarra na maszyńe do
pisanią komputeŻe albo też ręcznię długopisem lub nieścieralnym atramentem. oferty
niecz1'telne nie będą rozpatrywane. ofeńa winna być spięta.

wszystkie wl'lnaeane dokumentv ninieiszei sIwZ musza bYć złożone w orYgina|e |ub
kserokoDii Dotwierdzonei za zgodność z oryginalem orzez ofęręnta.

oferent powinien złożyć lyko jedną ofertę załłietającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję wykonania zamówienia zgodnie z wzorcm ofefiy załączon}łn do spec}dkacji.

ofeńa powinna zawieraó wszystkie wymagarre dokumenty, oświadczenią zńączniki i irne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

5. wszęlki€ skeślenia i korekty w tekście ofelty mają byó parafowanę plzez te same
upoważnione osoby.

Jeżeli Wykonawca ( firma lub spółka c1rłilna) ustanowi pęłnomocnika w plzedmiotowym
postępowaniu, to Zamawiający wymaga zalączenia do oferty oryginału pęłnomocnictwa
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z w)rpisem z właściwego rejestru.

Jezeli Wykorrawca ( firma lub społka c1łvilna ) nie stanowi pełnomocnika oświadczęnia
mają być podpisane prŻęz \łszystkię osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego
Ęestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej'

8. Zalęca się aby kazda stona oferty była ponumerowana kolejnymi nurnerami.

9. ofeńę należy zło:ryó w zarnkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie
Gminy Czermin , 39-304 Czermin , pokój rn 14 do dui^22.o7 .2016r. do godz. 10.00

Kopęńę nalęży zaadrcsować:
Urząd Gminy w Czerminie
39-304 Czermin

oferta na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z
terenu Gminy Czermin w roku szkolnym 201612017 wraz z

odwozem .

Koperta oprócz opisujw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

l0. ofeTent może wprowadzić zmiarry, poprawki' modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
ofefiy pod walunkiem 

' 
że Zafiawiający otrz'.ma pisemne zawiadomienie o

wprowadzeniu zmian przed upł}'\łem teminu składania ofeń. PowiadomiEnie o
wprowadzęniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisęm ,, ZMIANA". Koperty oznaczone
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napisęm ,' ZMIANA'' zostaną otwańę przy otwięraniu ofęńy Wykonawcy' który
wprowadził zmiany i po stwierdzęniu poprawności procedury dokonywania zmian,
zostaną dołączone do ofety'

l l ' oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złoŹenie pisemnego powiadomienia według takich samych zasad jak
wprowadzeni€ zmian i poprawek z napisem na kopercie ,' WYCoFANE''' oferty
wycofanę nie będą otwięranę.

12. ofęrent nie moż wplowadzić jakichkolwiek zmian w teści oferry po upływie teminu
składania ofert.

13' ofeńa wspóIna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, ofelta rych wykonawców musi
spełniać następujące warunki:
oferta winna być podpisąa.pyzrzkaidego z wykonawcórł- występuiących wspólnie lub
upowaŻruonego przedsl,awrclela / partnera wlodącego wspoLUe /

Upoważnienie do peŁrienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaca podpisu
pnwnie upowaŹ'rrionych przedstawicieli kźdego z wykonawców występujących
wspólnie/pańnerów - nalęiry zAłączyć do oferty

Przedstawiciel / wiodący paltnel winien być upoważńony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu o udżelenie zamówienia albo replezentowania w
postępowaniu i zawaxcia umowy w sprawie zamówieńa publicznego
Podmiory występujące wspólnie ponoszą solidamą odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależye wykonanie zobowiązań
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przysĘlieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożnna zostanie umowa
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólńe. Termin, najaki została
zawarta umowa wykonawców nie może być kótszy od terminu okeślonego na
wykonanie zamó\Łienia.

xII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofeń

Niniejsza specyfikacja olaz wszystke dokumenty do niej dołączone mogą być użye jedynie w
celu sporządzenia ofeńy.
oferty należy złoiryó w Urzędzie Gminy w czerminie 39-304 czermin pokój nr 14
Termin składania ofefi npwa dnia22.07 '2016 r. o godz. 10.00
Zanawiający otworzy ofeńy w obecności oferentów' w dniu składania ofeń o godz. 10;10
w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8
otwalcie ofert jest jawne' Po otwaIciu ofeń zamawiający poda ?Awafie w kazdej ofercie
infomacje takie jak :

_ nazwę ofęręnla,
- adres lub siedzibę oferenta,
- cenę brutto oferty,
- termin wykonania zańówięnia
- warunki płatności
zamawiający zastrzega sobie pmwo sprawdzenia informacji podanych pfz ez oferenta.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
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l. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okes wa]źności umowy i
nie będą podlegĄ zmianom.

2. Cena ofęńy lwzględnia wszystkię zobowiązania' musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyoĘbnieńem podatku vAT- jeżeli występuje

3 ' Cena może być tylko jedną nie dopuszcza się wadantowości cen.
4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty rwiązane z realizacją przedmiofu zamówienia
5. wykonawca podaje cenę jednostkową netto i brutto _ wedfug wzoru fomularza ofeńy

stanowiącego załącmik nr 1 do sIwZ;
ó. wszystkie ceny podane w ofercie powinny być okeślone jednoznaczne i w sposób nie

budzący wątpliwości i zaokąglon€ do dwóch miejsc po pzecinku.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych cęna powirrna być wyrżona w

złotych polskich.

XIV. opis kryteriów' którymi zamawiający będzie się kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znacz€nia tych kr'teriów i sposobu oceny ofeń

Przy wyborze najkorzystniejszej ofęńy ostatęcznęj Zutawl,ający będzie się kierował
następuj ącymi kqłeńami:
a) cena waga Ęterium: 90 %;
b) termin płatności ( rninimalny: 14 dni, maksymalny: 30 dni) waga kr'teńum: l0 7o'

Ad. a) W @erium cena zostanie zastosowany wzór:

cena ofercwana minimalna brutto
C: ------------------- ---- x 100 pkt. x 90%.

cena badanej oferty brutto

Ad. b) W kryteńum najdłużsŻy tęrmin płatności zostanię zastosowany }łŻóI:

temin platności okeślony w ofercie badanej
TP= --------- x 100 pkt. x l0%.

najdłuzszy zaoferowany tęrmin płatności
Punkty zostaną zaokąglone do dwóch miejsc po przecinku'
Podstawą wyboru ofeńy będzie suma uzyskanych punktów za cenę ofeTty (maksymalnie 90
puŃtów) oraz termin płatności (maksymalnie 10 puŃtów). Za najkorzystniejszą ofeńę uznana
zostanie oferta, która uzyska najwięksą sumę pw*tów (maks}malnię 100 punktów)'

xv. Informacje o formalnościach jaki€ powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy

l. Jeżeli zamawiający dokona wyboru ofeńy umowa w spmwie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione
wymagania i którego oferta okże się najkorzystniejsza.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, zgoónje z ai.94 uistawy P z p. o miejscu i
dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego
oferenta.

3. w pru}padku, jężęli okź€ się, ż ofelent którego ofeńa została wybrana, pŹedstawił
nieprawdziwe darre lub będzie uchylał się od zawarcia umowy' zamawiający wybierze
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spośńd pozostĄch ofęń tę' która uzyskała najwyżsą liczbę punk:tów chybą żę złoźonę będą
tylko dwię waŻnę oferty lub upłynie termin zwiryanią ofeną.

4' Zamawjający nię prze\^iduję zawarcia umow) ramowej.

xvl. wyńagania dotyczące Żabezpieczenia nalełtego rrYkonania umowy

zamawiający nię przęwiduje wniesienia zab ęzp|ęczer'\ia na|ęż'tęgo wykonarria umowy

xvII. Istotn€ dla Śtron poŚtanowienia, które zoŚtaną wprowadzone do treści zawieratrcj
umowy,

Z.amawiający lłyntaczy temin zawalcia umowy z wykonawcą ltIórego oferta została wybTana
w terminie okeślonym w alt' 94.
wzóI umowy stanowi załącznik nr do SIWZ.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawaltej umowy w stosunku
do heści of€Ity, na podstawie któręj dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wysĘpięnia
następujących okoliczności:
Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usługi:

1) zmiany będące następstwęm okolicmości lężących po stronię Zamawiającego i
Wykonawcy, szczegóJrrości :

a) wstrz}Tnanie usług prznz Zamawiającego;
. Pozostałe rodzaje zmian spowodowanę następującyrni okolicznościami: 1) siła wyższa ,
klęski ż}''\łiołowę uniemożliwiająca wykonarie prŻedmiotu umowy zgodńę z SIWZ; 2)
zmiana obowiązującej stawki VAT;

Xvlfl.Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnęj okręślonę w dziale VI Prawo zamówień publiczrych - ustawa z
dnia 29 stycŻnia 2004r' przysługują wykonawcom' a także innym osobom, jeżeli ich inteles
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznaó uszczerbku w wyniku naruszania
plzęzzarr]awiająaęgo przępisów ustawy. (DŻ.u. Ż 2010r. ft 1 13 poz.759 ze zrriwtarni) Pzp'

xD( Informacja dotycząca walut obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

)O(' Umowa ramowa:
Zamarłiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

)o Informacja o nysokości zwrotu kosztów udziafu w postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje zwTofu kosztów udziafu w postępowaniu.

)O(I . Aukcja elektroniczna:
Zomauia1ący de przewiduje prowadzenia aŃcji ęlęktrończfi ęj.

)ootr' ogloszenie wyDików przetargui
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w}łik postępowania zostanie ogłosŻony zgodnie z wymogami ustawy pra\ło zamówień
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronię intęmetowęj :

http ://www'czerrnin.biulet}łl.net
NiezaleŹnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XX IV. PODWYKONAWSTWO.
Zanawtający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, któĘ
wykonanie zamierza powietzyó podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w
Formularzu Oferty.
Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazarrej do powierzenia podwykonawcom

)o(V Postanowienia końcowe:
Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów
l. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do teści plotokolu, wniosków po upł1rłie
tęrminu ich składania oraz ofeń w trakcię prowadzonego postępowania z lłyjątkiem
dokumentów stanowiących załącznlkl do protokofu cawne po zakończeniu postępowania)
omz stanowiących tajemnicę przedsiębiolstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nięuczciwej konkuręnęji znslrzężonyah Węz uczestników postępowania.
2' Udostępnienie zainteresowanym odblłać się będzie wg poniższych zasad:
- zarnawiający udoslępnia wskazane dokumenty po złożeniu pis€mnego wniosku
- zamawiający vłyzlacza termin, miejsce oraz zakes udostępniarrych dokumentów
_ zamawiający wyznaczy człorta komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za l sttolę 0,20 zł
- udostępńenie może ńieć miejsce w siedzibie zamawiającego ofiz w cŻasie godŻin jego
urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowa.nię mają przepisy ustalły Plawo zamówień
publicznych oraz Kodęks c}'wilny.

wyKAz zAŁĄczNIKÓw Do NINIEJSZEJ sfwz.
Załącznikami do ninięjszęj sIwZ są następującę wzory:

Lp, Oznaczenie Zalacznika a: Nazwa Załacznika

1. Załacz'nik nr 1 wzóI Fomulaźa ofeltY
2. Załacznik nt 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków

udziału w ÓosteDowaniu.
3. 7'ałacznik t 3 wzór inforrnacii dotvczacei osób wvkonuiacvch zamówienie
4. Załaczńknl 4 Wzór wvkazu wvkonanvch usfus
5. 7ałacznik nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o blaku podstaw do

wvkluczenia art. 24 ust.l
6. Załącniknr 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do

wvkluczenia ań. 24 ust. l pkt 2
'7. Zalacaikt'7 Wzór oświadczeniu o posiadaniu uDlawnień

Załacznik nr 8 Wzór wvkazu sprzętu
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