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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

 

 

 

 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla  

i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy  

„Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r. 

 
 
 
 
 
 
Kod CPV i nazwa: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób  



PCPR.ŚDS - …................ 

I. Informacje o Zamawiającym 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z siedzibą we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej równowartości 209.000 euro ze względu na udzielanie zamówień tego samego rodzaju. Wartość 
szacunkowa niniejszego postępowania poniżej równowartości 30.000 euro. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) 
2) Rozporządzenie 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), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 

euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). 
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. 
U. z 2015 r.  poz. 2263). 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
1) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: …........ - N - 2017 data publikacji: …..11.2017 roku; 

2) strona internetowa Zamawiającego http:///www.pcprwrzesnia.pl ; 
3) tablica ogłoszeń Zamawiającego. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Na Skarpie” w 2018r. przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) z miejscowości 
położonych w gminach Września, Nekla i Kołaczkowo. Średnia dzienna długość trasy to 180 km drogi, ale może ulec 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu do + /- 5%. Na zajęcia osoby będą dowożone pojazdem przystosowanym do osób 
niepełnosprawnych, w trzech kursach w każdym 8 osób (w tym opiekun). Przywóz uczestników ŚDS „Na Skarpie” 

w Gozdowie odbywa się z miejscowości położonych na terenie Gmin Września, Nekla i Kołaczkowo do Gozdowa, a 
odwóz odbywa się z Gozdowa do miejscowości położonych na terenie Gmin Września, Nekla i Kołaczkowo. 
Szczegółowy harmonogram tras będzie podany przy zawarciu umowy. Przywóz odbywa się w godzinach między 6

30
-9

30
,
 

odwóz w godzinach między 13
00

-16
00

. 
 

Roczny szacunkowy przebieg – 41.400 km. 
 

Opiekę nad uczestnikami podczas przywozu i odwozu sprawuje pracownik ŚDS. Zleceniobiorca zobowiązany jest do 
umieszczenia osób niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich) w pojeździe oraz zapewnienia 
przewożonym osobom bezpieczeństwa i higieny podczas przejazdów. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przywozu i odwozu uczestników po uprzednim uzgodnieniu z 

wykonawcą oraz do zmiany długości trasy wynikającej z rotacji uczestników. Trasy będą pokonywane w zależności od 
wewnętrznych ustaleń. W pozostałe dni uczestnik będzie mógł dotrzeć np. własnym środkiem lokomocji. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć terapeutycznych w placówce, a tym samym dowozu uczestników do placówki 
z powodu sytuacji okolicznościowych wynikających z organizacji i funkcjonowania placówki, o czym natychmiast będzie 
informować telefonicznie Wykonawcę. 
 

3. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 
1) oznakowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu wg § 110 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U z 2002r. nr 170 poz. 1393), 
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności osób trzecich 

spowodowane swoim udziałem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 
3) Wykonawca zabezpiecza pojazd zastępczy w razie awarii. 

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób na stanowisku kierowca 
autobusu, busa. Wykonawca: 
1) zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 ze zm.)  
2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni 

robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 
Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody 
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi  w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 
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4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w 
załączonym do SIWZ wzorze umowy 

6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 2 stycznia 2018 r. – do 31 grudnia 2018 r., z wyłączeniem okresu 15 dni 

roboczych przeznaczonych na przerwę urlopową. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy 
Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w 
ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 i 
ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie (licencje) na 

podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Termin ważności 
dokumentu musi obejmować okres realizacji zamówienia; 

2)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania 

oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ;  

3) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: 
3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie realizował w sposób ciągły co najmniej 2 usługi transportowe obejmujące przewóz 
osób o wartości łącznej co najmniej 45 000,00 złotych; 

3.2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym oznakowanym pojazdem przeznaczonym do 
przewozu min. 8 osób + kierowca, specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych tj. 
wyposażonym w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz szyny najazdowe, 
rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu 
(wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2008 r.); 

3.3) dysponuje lub będzie dysponował minimum jednym kierowcą posiadającym prawo jazdy kat. B. 

3. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór 
zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być 
złożone w formie oryginału. 

4. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 22a ust. 5 

Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada  solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego 
polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 
6. Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

7. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje 

zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 
Wykonawca spełnił. 

 
Va. Podstawy wykluczenia 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp tj.: 
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 
1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 
1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

 
VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia 

 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 1a do siwz; 
2) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych 

(Dz. U. 2015 r. 2164 z późn. Zmianami) – zał. nr 1b do siwz; 
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę 

składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie; 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie przewozu osób, wydana na podstawie ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), ważną na dzień składania oferty i w okresie 
realizacji zamówienia; 

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. nr 1c do siwz; 

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych 
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. nr 1d do siwz; 

5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 1e do siwz. 

3. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 SIWZ przedstawi w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt 1-2. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający 
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
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dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy PZP (tzw. zbiorcze zestawienie ofert, podając nazwy wykonawców, ceny ofert, kwoty na sfinansowanie), 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (zał. nr 1f do siwz), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

11. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez 
wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i opatrzone datą ich potwierdzenia natomiast oświadczenia winny 
zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i wszelka korespondencja powinna być skierowane na adres siedziby 
Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem (61) 640 45 59 lub drogą elektroniczną 

sekretariat@pcprwrzesnia.pl  
2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych i 

proceduralnych jest Dorota Szykowna, tel. (61) 436 11 38, kom. 509 238 701 

3. Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.  

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez 
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie 
internetowej http://www.pcprwrzesnia.pl w zakładce „Ogłoszenia”. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko 
jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 

A. Przygotowanie oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu ofertowym 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, że w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 
kosztów przygotowania oferty. 

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim  
z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane siwz Wykonawcy 
mogą składać na własnych drukach. Treść druków własnych przygotowanych przez Wykonawcę musi być zgodna z 
treścią załączników opracowanych przez stronę Zamawiającą. 

5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pozostałe dokumenty wymagane przez siwz, w tym kopie 
poświadczone za zgodność z oryginałem muszą być parafowane, nie koniecznie przez osobę/y upoważnioną/e 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 
ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest 
upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem 
poświadczono notarialnie. 

7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się: 

mailto:sekretariat@pcprwrzesnia.pl
http://www.pcprwrzesnia.pl/
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a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw,  
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w 

przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 
d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez 

wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone 
przez pozostałych wspólników. 

Upoważnienie / pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika 
ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

8. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze 
wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany. 

 
B. Oferta wspólna - konsorcjum 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 
pełnomocnika. 

2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi 
sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ 
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale 
VI ust. 1 SIWZ - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 
składa każdy z wykonawców osobno; 

b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia 
wymienione w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1 dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno; 

c) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 10 składa każdy z wykonawców osobno; 
c) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu 

wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 
d) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących 

wspólnie; 
e) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; 
f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant 

(pełnomocnik) pozostałych. 
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale V SIWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę 
wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie. 

3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli 
obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum. 

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której 
zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. 

 

C. Podwykonawcy 

Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. 
Wojska Polskiego 1, 62-300 Września w sekretariacie placówki, w terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku, do 
godziny 09:45.  

2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu. 
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. I tak: 

1) oferty mogą być wycofane tylko przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o wycofanie oferty powinien być 
złożony w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w opakowaniu zaadresowanym adresem z ust. 1 i oznakowanym:  

Wycofanie oferty na postępowanie nr PCPR.ŚDS.G.272.2.2017 
Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia  

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r.  

Wniosek o wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i czasie opisanym w ust. 1 przez osobę posiadającą pisemne 
upoważnienie od Wykonawcy do dokonania powyższego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie 
zostaną niezwłocznie zwrócone.  
 

2) do upływu terminu składania ofert, dopuszcza się złożenie oferty zamiennej lub uzupełniającej. Oferta taka powinna 
być złożona w formie pisemnej w opakowaniu zaadresowanym adresem z ust. 1 z dopiskiem : 

”Oferta uzupełniająca/zamienna na postępowanie nr PCPR.ŚDS.G.272.2.2017 
Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Wrześni, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia  

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r.  
Nie otwierać przed dniem 11.12.2017r. do godz. 10:00. 
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Ofertę uzupełniającą/zamienną należy złożyć w miejscu i czasie opisanym w ust. 1 przez osobę posiadającą pisemne 
upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. W przypadku złożenia oferty zamiennej - oferta pierwotna 
względem oferty zamiennej nie będzie otwierana. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września oraz opisane: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 
ewentualnie pieczątka  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Wojska Polskiego 1 
62-300 Września 

OFERTA 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia  

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r.  

Nie otwierać przed 11 grudnia 2017 roku, do godziny 10:00 
 

8. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we 
Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września - pokój nr 36, o godzinie 10:00.  

9. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę jednostkową za 1 km i cenę łączną, która jest iloczynem ilości km trasy dziennej (podanej w 

pkt. 2.1. niniejszej SIWZ), 230 dni roboczych w roku 2018 (z wyłączeniem okresu 15 dni roboczych przeznaczonych na 
przerwę urlopową) oraz ceny brutto za 1 km dowozu, wymienionej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w ofercie ceny netto, podatku VAT i ceny brutto za 
dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do ŚDS „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r.  

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie 
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się 
również stawkę taryfową. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu nr 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie 
zamówienia ustalenia ceny oferty dokona w oparciu o własne kalkulacje wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia 
i doświadczeń przy realizacji ww zamówienia zgodnie z zakresem ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, koszty 
paliwa, pracy kierowców, opłat VIATOLL, amortyzacji, ubezpieczeń, itp. oraz oznakowania pojazdów zgodnie z 
przepisami. 

4. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
5. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania 

liczb. 
 
XIII.  Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo 
zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą 
(uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji). 

2. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia). 

2.1 CENA  - 60% 

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru: 
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   Cena najniższej oferty (zł) 

CENA  = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60% 

     Cena oferty badanej (zł) 

 

           Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt. 

2.2 TERMIN PŁATNOŚCI - 40 % 

Ocenie będzie podlegał najdłuższy zaoferowany termin płatności faktury. Minimalny termin płatności to 14 dni od dnia 
wpływu faktury do Zamawiającego. Maksymalna liczba dni płatności faktury brana pod uwagę do punktacji to 30 dni od 
dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Punktacja będzie przyznawana wg następującego wzoru: 
 

  Termin płatności faktury w badanej ofercie  

Termin płatności faktury  = ---------------------------------------------------------------- x 100,00 pkt. x 40% 

    Najdłuższy termin płatności faktury 

      Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Termin płatności faktury” to 40,00 pkt.  

UWAGA: 

a) przypadku brak wskazania w ofercie terminu płatności faktury Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. uzupełni 
ofertę o termin płatności faktury przyjmując termin płatności faktury 14 dni, powiadamiając o tym niezwłocznie 
Wykonawcę; 

b) w przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności faktury krótszego niż 14 dni, przyjmuje się że Wykonawca 
podał termin 14 dni.  

c) w przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni, przyjmuje się że Wykonawca 
podał termin 30 dni. 

 

3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów 
przyznanych w kryterium „TERMIN PŁATNOŚCI”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie 
uznana za najkorzystniejszą. 

4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż 
wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę. 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo  miejsce zamieszkania i adres, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni  podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w 

art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, 
zamieszcza na tej stronie internetowej http://www.pcprwrzesnia.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia 

 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 94 
ustawy oraz postanowień niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryter ium 
przyjętego w niniejszej specyfikacji. 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy w przypadku kiedy 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. 

 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

http://www.pcprwrzesnia.pl/
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1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszej SIWZ.  
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności 
postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej 
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć; 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 
3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności 
postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 
1) zmiana ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ewentualnej różnicy miedzy ilością kilometrów 

określoną dla danej trasy a rzeczywistymi ilościami przejechanymi dla danej trasy; 
2) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych 

(koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; 
3) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego 

podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa; 

4) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 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; 

5) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również 
podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c. 

5.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy Pzp. 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 
Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp. 

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. 

5. 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 

6. Terminy wniesienia odwołania: 
1) 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 albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób – w przypadku  gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podst. art. 11 ust. 8 
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2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podst. art. 11 ust. 8 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia 

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się 
nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora znaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo Pocztowe (Dz. U z 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
XVIII. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
XIX. Umowa ramowa, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, oferty wariantowe 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
XX. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej. 
 
XXI. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 
XXII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
 
XXIII. Postanowienia końcowe 

Zasady udostępniania dokumentów  
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w 

trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po 
zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…...................................................... 
Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik Nr 1 
 

O F E R T A 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września 

 
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) oraz działając w imieniu i na rzecz: 
 

WYKONAWCA: 

.............................................................................................................................................................. 

adres: .............................................................................................................................................................. 

Tel. .............................................................................. Fax. ..................................................................... 

REGON .............................................................................. NIP ...................................................................... 

e-mail .............................................................................. 
 
1. Zobowiązania wykonawcy: 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz 

osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” 

w Gozdowie w 2018r. ” oświadczam/-y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia za 

cenę brutto: ............. zł/ km dowozu 

(słownie: ....................................................................................................................... zł)  

Podatek VAT ....................zł  

(słownie:....................................................................................................................... zł)  

netto: .................................zł  

(słownie: ........................................................................................................................zł)  

ogólna wartość umowy jest iloczynem ilości km trasy dziennej, dni roboczych w roku 2018 (z wyłączeniem okresu 15 dni roboczych 

przeznaczonych na przerwę urlopową) oraz ceny brutto za 1 km dowozu obliczonego wg wzoru: 190 km trasy dziennej x 230 dni roboczych 

w 2018 roku x cena brutto za 1 km dowozu (która nie może ulec zmianie podczas trwania umowy) i wynosi ...................................złotych * 

(słownie  .......................................................................................................................)* w tym podatek VAT wynosi : ............................zł 

(słownie podatek VAT: ...................................................................................................... zł.) Kwota netto za realizację całego zamówienia 

wynosi: ................................................... zł.  (słownie kwota netto: .......................................................................................................... zł.) 

* Wymieniona cena zostanie wprowadzona do wzoru wskazanego w SIWZ XIII ust..2  
 

2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert: oferujemy termin płatności faktury:  …... dni 

 
3. Osobą  do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty jest ………………………...………..………………..….. tel: 

.……………….…….........., faks: ....……………………………….., e-mail: ……………………………………….. 

 

4. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
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1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3) Oświadczamy, że postanowienia określone w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie złożone do oferty dokumenty i 

oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty. 

5) Wyrażam zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) dokumentów potwierdzających okoliczności  o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt  3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty dotyczące Wykonawcy, t.j. odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego jest dostępny pod adresem: www.ms.gov.pl lub odpis z CEIDG pod adresem: www.prod.ceidg.gov.pl 

 

5. Wykonawca jest (odpowiednie zaznaczyć): 

□ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro), 

□ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro), 

□ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów euro). 

 

 

 
 
 

data ….................................... 
   .................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 

 

http://www.ms.gov.pl/


PCPR.ŚDS - …................ 

 
Załącznik nr 1a 

 
 
 

..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia 

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r. 

                         
                                                                

 

prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oświadczam, co następuje: 

        

   

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp. 

 
 
 

data ….................................... 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….** 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ……………………………………………………………………… 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………* 

** wypełnić jeśli dotyczy 

 

 

 

data ….................................... 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 
 



PCPR.ŚDS - …................ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA                                

(jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

                                                                (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie - art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust 5 pkt 1, 2, 4  ustawy PZP z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

data ….................................... 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
data ….................................... 

.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY  

(jeżeli dotyczy) 

 

 

Oświadczam, że następujący podwykonawcy, tj.:………………………………………………………………………………… 

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

                                                                (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie - art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy PZP z postępowania o 

udzielenie zamówienia . 

 

 

data ….................................... 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 
data ….................................... 

       .................................................................. 
                   podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 
 



PCPR.ŚDS - …................ 

Załącznik nr 1b 
 
 
 

.................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia 

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r. 

                         
                                                                

 

prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oświadczam, co następuje: 

         

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:                                                                                      

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale V Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

data ….................................... 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

  (jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 

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

                                                                      (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)
, polegam na 

zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………….., w następującym zakresie: 

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

…………………………………………… 
 

                                                                               (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 

 

data ….................................... 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
data ….................................... 

.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 



PCPR.ŚDS - …................ 

                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 

 



PCPR.ŚDS - …................ 

Załącznik Nr 1c 
 
 

..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 
 
 

WYKAZ USŁUG 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Neklai Kołaczkowo na zajęcia 

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Godowie w 2018 r. 

                         
                                                                 

oświadczam/y w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w rozdziale V ust. 2 pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonaliśmy: 

 

Przedmiot zamówienia, krótki opis, zakres rzeczowy Wartość zamówienia 
(umowy) brutto 

Okres realizacji 
dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr Nazwa  Zamawiającego 

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 

 

   

 
Łącznie:     

 

 
 

.......................... 

  

 
W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego należy załączyć zobowiązanie o którym mowa w rozdziale V ust. 3 SIWZ. 

 

 
Data ….................................... 

 
 
 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 

 



PCPR.ŚDS - …................ 

Załącznik Nr 1 d 
 
 

..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia 

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r. 

                         
                          

 

oświadczam/my, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w rozdziale V ust. 2 pkt 3 ppkt 3.2 SIWZ,  

że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi pojazdami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: 

Lp. Rodzaj pojazdu, nr rejestracyjny Łączna liczba miejsc 
siedzących Nazwa właściciela urządzenia, sprzętu 

1    

2    

3    

 
1) W celu potwierdzenia danych dotyczących ilości miejsc siedzących należy dołączyć kopię dowodów rejestracyjnych pojazdów 

wykazanych w wykazie i przeznaczonych do realizacji usługi związanej z dowozami szkolnymi. 

2) W przypadku dysponowania potencjałem technicznym innego/ych podmiotu/ów należy dołączyć od oferty pisemne zobowiązanie w 

oryginale tego/ych pomiotu/ów do udostępnienia potencjału technicznego. 

 

 

  .................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 

 



PCPR.ŚDS - …................ 

Załącznik Nr 1e 
 
 

..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 
 

WYKAZ OSÓB – POTENCJAŁ KADROWY 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia 

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r. 

 

oświadczam/my, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w rozdziale VI ust. 2 pkt 3.3 SIWZ,  

że dysponujemy lub będziemy dysponować następującą osobą / osobami, która /e będzie /będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia: 

 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
rodzaj i nr uprawnień,  Doświadczenie zawodowe Forma dysponowania * 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*) wpisać dokument regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a kierowcą np. umowę o pracę, umowę zlecenie. W przypadku 

polegania na zasobach podmiotu trzeciego należy załączyć zobowiązanie o którym mowa w rozdziale V ust. 3 SIWZ.  

 

 
 
 
Data ….................................... 
 
 
 
 

.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 

 
 



PCPR.ŚDS - …................ 

Załącznik Nr 1f 
 
 

..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 24 ust. 11 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia 

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r. 

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

 

1.  informujemy, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej.* 

 

 

 

data: ..23 / 11 / 2017 r... 

.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
            przedstawiciela Wykonawcy 
 
 

 

 
 

2. należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Pzp.*  

 

L.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

 

 

 

data: ..23 / 11 / 2017 r.. 

.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 
 

* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub 

poświadczającego nieprawdę oświadczenia. 

 

UWAGA: 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 

 



PCPR.ŚDS - …................ 

Załącznik Nr 3 
 
 

.............................................................. 
      Nazwa i adres Podmiotu, na 
zasobach którego polega Wykonawca 

 
WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

 

Ja: …....................................................................................................................................................................................... 
            (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurnet, upełnomocniony reprezentant itp.

1
) 

 
 
Działając w imieniu i na rzecz: …......................................................................................................................................... 
     (nazwa  i adres Podmiotu) 
 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

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

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny do wykonania zamówienia) 
 

do dyspozycji Wykonawcy: …................................................................................................................................................... 

    (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) 
 
w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia 

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r. 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: …..................................................................................................... 

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ….......................................................................... 

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: …............................................................................................ 

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

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …..................................................................................... 

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

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …....................................................................................... 

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

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie udostępnionych przeze mnie zasobów. 
 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia 
ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa 
jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

 

 

 

data: ................................... 

................................................................................................ 
  podpis i pieczęć Podmiotu lub osoby upoważnionej do reprezentacji 
 
 
 

1
 Zamawiający wymaga złożenia w celach informacyjnych stosownych pełnomocnictw lub dokumentu rejestrowego, z którego wynikać będzie sposób 

reprezentacji Podmiotu. 
 

 



PCPR.ŚDS - …................ 

Załącznik nr 4 
 

..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE, 

WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. 

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia 

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r. 

Oświadczam/ my, że podwykonawcom zamierzam/ my powierzyć część zamówienia obejmującą wykonanie prac                         
w zakresie: 
  
 

Zakres rzeczowy – określenie części zamówienia, która zostanie 
powierzona podwykonawcom (należy podać również wartość lub 

procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy *) 

Informacja  o podwykonawcach 

(o ile znani w chwili składania oferty) 

  

  

  

 
 

 
 

dnia: ................................... 

 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

* w związku z formą ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jaką Zamawiający ma obowiązek przekazać informację o udzieleniu zamówienia 

Wykonawca winien podać procentowo lub wartościowo część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcy. 

 

UWAGA: 

Oświadczenia nie należy składać w przypadku wykonywania całości zamówienia przez wykonawcę siłami własnymi. 


