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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 
 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonym na: 

 
 
 

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum w Zdunach oraz uczniów niepełnosprawnych do Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie. 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikację zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 

Zduny, 18 listopada 2014 roku. 
 
 
 
 



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zespół Szkół w Zdunach 
ul. Łacnowa 26 
63-760 Zduny 
tel.: 62 721 55 13 
fax.: 62 721 57 71 
e-mail: sekretariat@zs.zduny.pl 
adres strony internetowej Zamawiającego: www.zs.zduny.pl/bip 
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 907).  

2. Rodzaj zamówienia: usługa. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem  zamówienia jest: „Usługa w zakresie dowożenia uczniów 

do szkoły podstawowej i gimnazjum w Zdunach oraz uczniów niepełno-
sprawnych do ośrodka w Konarzewie w roku kalendarzowym 2015”. 
Dowóz uczniów odbywał się będzie od poniedziałku do piątku każdego 
tygodnia tj. od 07 stycznia 2015 roku do 21 grudnia 2015 roku z wyjąt-
kiem dni wolnych od zajęć szkolnych, a także w dniach innych niż dni 
nauki szkolnej – rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych termi-
nach, święta szkolne itp., których konieczność wynika z organizacji ro-
ku szkolnego – według pisemnego złożonego zapotrzebowania przez 
zamawiającego. 

2. Liczba kilometrów dziennie – 123 km od poniedziałku do czwartku i 
113 km w piątek. 

3. Autobus – 39 miejsc siedzących lub większy, w dobrym stanie technicz-
nym – posiadający aktualny przegląd techniczny, zapewnienie w razie 
awarii autobusów rezerwowych, spełniających wymagania punktu 4. 

4. Autobus niskopodłogowy, przystosowany do przewozu osób niepełno-
sprawnych oraz wyposażony w troje drzwi otwieranych automatycznie 
(elektrycznie lub pneumatycznie). Zamawiający nie dopuszcza pojaz-
dów z drzwiami otwieranymi ręcznie. 

5. Liczba autobusów rano – 1. 
Wyjazd autobusów w porze umożliwiającej dojazd dzieciom i młodzieży 
na zajęcia do szkoły  na godz. 800 a dzieciom niepełnosprawnych na 
godz. 900. 

6. Liczba autobusów po południu – 1. 
7. Ilość uczniów dowożonych będzie wynosić 115. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego. Ob-
sługę autobusu stanowić będzie kierowca, zaś opiekę nad przewożony-
mi uczniami zapewni zamawiający. 
 



SZCZEGÓŁOWE USTALENIA TRAS DOWOZU I ODWOZU 
UCZNIÓW: 
 
PRZYWÓZ 

1.  Linia: Krotoszyn-Konarzew-Zduny-Chachalnia-Zduny-Konarzew-Krotoszyn 
700  Krotoszyn 
 Konarzew – wsiada opiekun  
 Zduny – szkoła 
 Ujazd 
 Chachalnia I 
 Chachalnia - sklep 
 Chachalnia – szkoła 
 Borownica I 
 Borownica II 
 Borownica – przystanek PKS 
757 Zduny – szkoła 
 Zduny – Dom Pomocy Społecznej – wsiadają opiekunowie 
 Konarzew – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 Krotoszyn 
 
ODWÓZ 
 
1. Linia: Krotoszyn-Zduny-Perzyce-Konarzew-Zduny 
Zduny-Chachalnia-Borownica-Ujazd-Zduny-Perzyce-Konarzew-Zduny-Krotoszyn 
 
(poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) 
 Krotoszyn 
1230 Zduny – szkoła – wsiada opiekun 
 Perzyce 
 Konarzew 
 Konarzew – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, czeka do 1305 lub 1310 

-  wsiada 2 opiekun 
 Zduny – Dom Pomocy Społecznej 
 Zduny (szkoła) czeka 
1335  Chachalnia 
 Borownica 
 Ujazd 
 Zduny (szkoła) czeka 
1420 Zduny - szkoła 
 Borownica 
 Chachania 
 Zduny – szkoła  
 Perzyce 
 Konarzew 
1505 Konarzew – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 Zduny – Dom Pomocy Społecznej 
 Krotoszyn 
(piątek) 
 Krotoszyn 
1205 Konarzew – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – wsiada opiekun 
 Zduny – Dom Pomocy Społecznej 
1220 Zduny - szkoła 
 Perzyce 
 Konarzew 
 Zduny – szkoła (czeka) 



1335 Zduny - szkoła 
 Borownica 
 Chachalnia 
 Ujazd 
 Zduny – szkoła 
 Perzyce 
 Konarzew 
 Konarzew – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 Zduny – Dom Pomocy Społecznej 
 Krotoszyn 
 

8. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgod-
nie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, wskazanymi w niniej-
szej specyfikacji. 

9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały 
na koniec miesiąca, po uprzednio wystawionej przez Wykonawcę faktu-
ry VAT, poleceniem przelewu w ciągu 14 dni. 

 
IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: 

60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego. 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Od 07 stycznia 2015 r. do 21 grudnia 2015 r. 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPO-

SOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WA-
RUNKÓW: 

VI.1) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 
907  z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w ni-
niejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

VI.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy speł-
niają następujące warunki: 

1.  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: posiadają ak-
tualne zezwolenie, koncesję lub licencję na wykonywanie transportu 
drogowego osób. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku 
należy załączyć ważną licencję na wykonywanie transportu drogowe-
go. 

2.  Wiedza i doświadczenie. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: wykażą się wy-
konaniem co najmniej 1 usługi w zakresie przewozu dzieci do szkół w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu 
wykazania spełniania niniejszego warunku należy złożyć wykaz wyko-
nanej usługi z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania 



oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została 
wykonana z należytą starannością.  

3.  Potencjał techniczny. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: posiadają nie-
zbędny potencjał techniczny tj. zapewnią co najmniej 3 autobusy po-
siadające 50 miejsc siedzących lub większe, mające aktualne badania 
techniczne. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku należy 
załączyć dowody rejestracyjne dla oferowanych autobusów. 

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: wykażą, że 
dysponują osobami z uprawnieniami do kierowania autobusami.              
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku należy załączyć 
wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie z posiadanymi kwali-
fikacjami i uprawnieniami do prowadzenia pojazdów (uprawnienia 
kategorii D). 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: muszą wyka-
zać, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w za-
kresie prowadzonej działalności. W celu wykazania spełniania niniej-
szego warunku należy przedłożyć opłaconą polisę a w przypadku jej 
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasa-
dzie spełnia/nie spełnia. 
 

VI.3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale tech-
nicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach fi-
nansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od cha-
rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dyspo-
nował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 

 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

VI.4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W ta-
kim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezento-
wania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezento-
wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego. 

VI.5) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonaw-
ców, o których mowa w punkcie VI.4. 



VI.6) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wyko-
nawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 2-11  oraz art. 24 
ust. 2 pkt 1-5 ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.). 

VI.7)  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

VII.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONWACY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW. 

VII.1) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 
2. Koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu 

drogowego osób, 
3. Wykaz wykonanej co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim ro-

dzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. 
wykonywanych przewozów regularnych specjalnych - dowożenie 
dzieci do szkół w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub składania ofert, a jeżeli okres działal-
ności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem  rodzaju, warto-
ści, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu po-
twierdzającego, że usługa ta została wykonana z należytą staran-
nością, 

4. Dowody rejestracyjne dla oferowanych autobusów, pojazdy w 
chwili składania oferty muszą być dopuszczone do ruchu drogo-
wego i posiadać aktualne przeglądy techniczne, 

5. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, z posiadanymi 
kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia pojazdów 
(uprawnienia kategorii D). 

Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wyko-
nawcy na mocy art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy: 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warun-
ków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 
4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada: 
1. W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 
ustawy - oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępo-
waniu. 
2. dokument z którego będzie wynikało: 
- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmio-
tu, 
- w jaki sposób nastąpi wykorzystanie zasobów innego podmiotu 
przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmio-
tem, 



- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu za-
mówienia.  

 
VII.2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mo-
wa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) nale-
ży przedłożyć: 

 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3, 
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania bra-
ku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  usta-
wy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-
minu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowe-
go potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podat-
ków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnie-
nie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoże-
nie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-
nania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, 

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w ro-
zumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w za-
kresie wymaganym dla Wykonawcy. 
 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części za-



mówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów – oświadczenie oraz dokumenty wymienione w pkcie VII.2). 
 
VII.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

 VII.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wysta-
wiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa-
nia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia albo składania ofert, 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wy-
konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w 
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze-
nie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administra-
cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego od-
powiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wy-
konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wy-
konawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właści-
wych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedło-
żonego dokumentu. 

 
VII.4) Inne wymagane dokumenty: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 
2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza po-

wierzyć podwykonawcom. 
 
Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składa-
nia elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wyko-
nawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przed-
stawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wy-
łącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

 
 



VIII. PODWYKONAWSTWO. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwy-

konawcom. 
2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZA-
MAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WY-
KONAWCAMI: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie tre-
ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert, tj. do dnia 23.11.2014 r. 

2.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o któ-
rym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiają-
cy może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatry-
wania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 1. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wy-
konawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków za-
mówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem 
terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfi-
kację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej 
stronie. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzi się z zachowa-
niem formy pisemnej. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku pol-
skim. 

8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawia-
domienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym w ten sposób 



przesłane dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie. 
 
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
Wykonawcy wezwani do uzupełnienia wszelkich oświadczeń i do-
kumentów oraz wyjaśnienia treści złożonej oferty (zgodnie z art. 26 
i art. 87 ustawy prawo zamówień publicznych) prześlą wymagane 
dokumenty tylko w formie pisemnej. Zamawiający nie uzna za sku-
teczne uzupełnienie tych dokumentów jeżeli zostaną przesłane (uzu-
pełnione) faksem lub pocztą elektroniczną. 

9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiado-
mień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji, zawsze do-
puszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewi-
dzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

10. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kie-
rować na adres: 

Zespół Szkół w Zdunach 
ul. Łacnowa 26 
63-760 Zduny 
fax: 62 7215513 

11.  Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Zdunach – mgr Andrzej Hejdysz, telefon 62 721 
55 13 w godzinach 800 - 1400. 

 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ter-

minu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłu-
żenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowa-

niu. 



4. 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. 

5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi 
być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień ni-
niejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oferta musi być sporządzona według wzory formularza oferty stano-
wiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszy-
nie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramen-
tem. 

8. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być ko-
lejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stro-
nie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświad-
czeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej 
i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowa-
ne przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich do-
konania. 

10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oraz pozostałe dokumenty i 
oświadczenia wymienione w pkt VI i VII niniejszej specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia. 

11. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adre-
sem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: 
 

 Oferta na: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zdunach Szkoła Pod-
stawowa  i Gimnazjum w Zdunach oraz uczniów niepełnosprawnych 
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie. 

 
Nie otwierać przed dniem 27 listopada 2014 roku  godz. 1030. 

 
Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, aby umożliwić 
zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie. 

 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez sie-

bie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, 
że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powia-
domienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 
to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo 
oznaczone słowami „ZMIANA” lub  „WYCOFANIE”.  

13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te 



informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.). 
 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA 
OFERT: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół w 

Zdunach, ul. Łacnowa 26 63-760 Zduny w terminie do dnia 27 li-
stopada 2014 roku do godziny 1030. Godziny pracy od poniedziałku 
do piątku od 700 – 1500. 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po 
terminie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół w 
Zdunach, ul. Łacnowa 26 63-760 Zduny, w dniu 27 listopada 2014 
roku o godzinie 1045. 

4. Otwarcie ofert jest jawne.  
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, ja-

ką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy), adresy 

Wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykona-
nia zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1.  W ofercie należy podać cenę w rozumieniu 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. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamó-
wienia. 

2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniej-
szej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 
w walucie PLN. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykona-
nia zamówienia. 

 
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODA-
NIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następujący-

mi kryteriami: 



Cena     - 95% 
Czas podstawienia zamiennego 
sprawnego pojazdu   -  5% 

 
2. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena (zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami prawa) zostanie zastosowany następujący wzór: 
 

Najniższa cena brutto   
Badana cena brutto 
 

Do porównania i oceny ofert w kryterium czasu podstawienia za-
miennego sprawnego pojazdu – wyliczenie poniżej: 
 

Czas podstawienia zamiennego sprawnego pojazdu: 
 15 minut - 5% - 5 punktów 
 30 minut - 4% - 4 punkty 
 45 minut - 3% - 3 punkty 
 60 minut - 2% - 2 punkty 
 powyżej - 1% - 1 punkt 
 

3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków 
Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów 
oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny 
stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wyko-
nawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopusz-
czalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą ne-
gocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo je-
żeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i doku-
menty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 
zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający we-
zwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo 
konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwa-
nie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać 
warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Za-
mawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, we-
zwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 

x 100 pkt x 95% 



b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, któ-
rego oferta została poprawiona. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obo-
wiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o po-
datku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólno-
towego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. 

8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmio-
tu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwo-
ści wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówie-
nia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Za-
mawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

 a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwią-
zań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania 
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wy-
konawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę usta-
lonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 
1679, z późn. zm.). 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyja-
śnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi do-
wodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. 
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. c, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania 
ofert, 



f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 6 lit. c, 
h)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

XVI. AUKCJA ELEKTRONICZNA. 
W postępowaniu  nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
   

XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpo-

wiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najko-
rzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowania w sytuacji, gdy wystąpią 
przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za-
wiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo 
imię i nazwisko oraz siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wy-
konawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz na-
zwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamiesz-
kania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punkta-
cję, 
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uza-
sadnienie faktyczne i prawne, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzie-
lenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczone-
go, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94  ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia pu-
blicznego może być zawarta. 

4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 3 lit. a Zama-
wiający umieści na stronie internetowej www.zs.zduny.pl/bip oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zacho-
dzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 



XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU-
BLICZNEGO: 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w terminie nie krót-
szym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najko-
rzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), albo 10 
dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy bę-
dzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, je-
żeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.). 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 
wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z 
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiają-
cy może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wy-
konawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

 
 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻY-
TEGO WYKONANIA UMOWY: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wyko-
nania umowy. 

 
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WA-
RUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMA-
WIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z 
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA TAKICH WARUNKACH: 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej w umowie w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

 



XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZY-
SŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W TOKU POSTEPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamó-
wienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicz-
nych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również or-
ganizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 
r. poz. 907 z późn. zm.). 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
– wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej rę-
ki lub zapytania o cenę, 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówie-
nia, 
- odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami usta-
wy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w for-
mie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upły-
wem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domnie-
mywa 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 za po-
mocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 
907 z późn. zm.). 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwoła-
nia poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami usta-
wy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przy-
sługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo za-
mówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.). 



8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 
907 z późn. zm.). 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestni-
kom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 
miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo-
ławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwniko-
wi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora pu-
blicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
 

XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DO-
PUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

XXI. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z 
KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 
RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupeł-
niających. 

 
XXIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTO-

WYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ OD-
POWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIA-
JĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA. 

W postępowaniu  nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
XXV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywil-
nego. 

 
 
 



Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3. 
4. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 

4. 
5. Wzór umowy – załącznik nr 5. 
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