
Nr sprawy: CUW.271.1.2020 
 
Nazwa Zamówienia: Dowóz dzieci do placówek oświatowych  na terenie Gminy Szprotawa w roku szkolnym 

2020/2021  na podstawie zakupu biletów miesięcznych 

 

  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający: 
 
Gmina Szprotawa 
Rynek 45,67-300 Szprotawa 
tel. 68/3760580 
e-mail:  
NIP: 924-10-00-696 
W imieniu której działa 
Centrum Usług Wspólnych 
Plac Kościelny 2,67-300 Szprotawa 
tel. 68 4135799 
godziny pracy Zamawiającego: 
od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 
 
2. Tryb postępowania 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843 z późn. zm.). 
2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa pzp”, należy 
przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
2.3. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 
2.4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej 
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub 
dniach wolnych od pracy. 
 
3. Przedmiot zamówienia. 
 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa w roku 
szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych w terminie od 01.09.2020 do 25.06.2021 - z 
wyłączeniem dni wolnych od zajęć (188 dni nauki szkolnej) oraz na zasadach przewidzianych w SWIZ i Załączniku 
nr 3 - Umowie. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów 
miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. , poz. 58 z późn. zm.). W ramach niniejszego zamówienia:  

1) Wykonawca udostępni darmowy przejazd dla jednego opiekuna na każdej trasie, którego zapewnia 
Zamawiający. Z przewozów będą korzystać uczniowie szkół podstawowych na podstawie biletów miesięcznych 
wydanych przez Wykonawcę według otrzymanych od Zamawiającego imiennych list uczniów uprawnionych do 
dowozu. 

2) Szacunkową ilość uczniów uprawnionych do otrzymania biletu na poszczególnych trasach przedstawia 
załącznik nr III.1 do SIWZ. 

3) Listy uczniów będą comiesięcznie aktualizowane przez Zamawiającego i na podstawie list Wykonawca będzie 
wystawiał bilety miesięczne dla uczniów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Bilety będą przekazywane 
Zamawiającemu do 5-go dnia każdego miesiąca za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający 
przekaże aktualne listy uprawnionych uczniów do ostatniego dnia miesiąca , a jeżeli jest to dzień wolny to dnia 



poprzedzającego. Zamawiający oświadcza i zastrzega sobie prawo w przypadku czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, po pisemnym uprzedzeniu, do nieprzedstawienia w ww. terminie 
przez Zamawiającego zaktualizowanej listy uczniów i nie korzystania z usług Wykonawcy. Zamawiający tym 
samym, w ww. okresie, nie będzie zobowiązany dokonywać zakupów biletów w okresie ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. 

4) W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego dowóz uczniów nie będzie realizowany.  

5) Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za 
miesiąc wykonanej usługi. 

6) W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w trakcie trwania danego miesiąca wprowadzone zostanie zdalne 
nauczanie Zamawiający zapłaci za usługę proporcjonalnie według ilości dni wykonywania usługi stosując 
wyliczenie: 

𝑘𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑧 𝑢𝑚𝑜𝑤𝑦 ÷ 𝑑𝑛𝑖 𝑛𝑎𝑢𝑘𝑖 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑛𝑒𝑗(188) = 𝑠𝑡𝑎𝑤𝑘𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑎  
 

𝑠𝑡𝑎𝑤𝑘𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑎 × 𝑖𝑙𝑜ść 𝑑𝑛𝑖 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑦𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 = 𝑘𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑢 

 

7) W przypadku wystąpienia sytuacji, w której wprowadzone zdalne nauczanie będzie obejmowało pełen miesiąc 
kalendarzowy – usługa nie zostanie wykonana. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie 
wynagrodzenia.  

8) Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu usługi ustalonego w pkt 3.1 SIWZ, a w konsekwencji 
również całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie. Ograniczenie przez Zamawiającego zakresu 
przedmiotu zamówienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wykonawcy nie 
przysługuje wówczas prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres usług. 

9) Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun. Dopuszcza się 
przejazdy uczniów, którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu oraz sprzedaż im biletów.  

10) Zamawiający dopuszcza/przewiduje możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów.  
11) Zamawiający dopuszcza modyfikację rozkładu jazdy autobusu w porozumieniu i uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
12) Wykonawca do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie 
przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć 
odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości 
dowożonych osób wraz z osobami mającymi odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług przewozu osób.  
13) Na niektórych trasach przewożeni będą uczniowie niepełnosprawni w związku z tym samochody w tych 
przypadkach muszą być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.  
14) Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne 
do dopuszczenia do ruchu drogowego.  
15) Wykonawca będzie przestrzegał regularności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów. 
Wyjątek stanowi zmiana w porozumieniu z Zamawiającym.  
 

3.2 Wymogi dotyczące  zatrudnienia pracowników do wykonywania przedmiotu zamówienia: 
1) Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca w momencie podpisania umowy zatrudniał do 

realizacji przedmiotu zamówienia osoby które będą wykonywać zamówienie na podstawie umowy o pracę,  
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 



3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

c)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
rozwiązania umowy z wykonawcą. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

3.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, pl. Kościelny 
2, 67-300 Szprotawa, tel. +48 68 413-57-99, e-mail: 
 sekretariat@cuw-szprotawa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie możliwy jest pod 
numerem telefonu  +48 68 413-57-99  lub adresem email :  
iod@cuw-szprotawa.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm. Dz. U. z 
2018 poz. 1669, Dz. U. z 2019 poz.730)  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu organizacji dowozu, 
oraz ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) w celu realizacji 
statutowych zadań podmiotu. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań 
placówki i przechowywane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U z 2019 nr 14 poz.67 ze zm. Dz.U. z 
2011 nr 27 poz.140). 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaniem zadań przez podmiot. 

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 



7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 

Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego  

 
3.4.Zakres zamówienia  
 
 

Część I zamówienia     
TRASA NR 1 /Witków – Rusinów – Siecieborzyce- SOSW Szprotawa/ Autobus na 55 miejsc / dojazd od strony Bobrzan 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

7.05 – Witków – przystanek zielony/PGR/ 12.30 – SOSzW Szprotawa 13.55 – Siecieborzyce Szkoła 

7.07 – Witków - przystanek na żądanie 12.45 – Siecieborzyce Szkoła 14.00  – Siecieborzyce  /PKS Świetlica , przystanek 
czerwony/ 

7.10 – Witków Kościół 
12.50  – Siecieborzyce  /PKS Świetlica , 
przystanek czerwony/ 

14.03 – Siecieborzyce  /PKS/ - przystanek zielony 

7.13 – Witków skrzyżowanie 
12.52 – Siecieborzyce  /PKS/ - przystanek 
zielony 

14.05 – Siecieborzyce Koło krzyża / na żądanie/ 

7.15 – Witków na żądanie 
12.55 – Siecieborzyce Koło krzyża / na 
żądanie/ 14.10 – Rusinów 

7.22 - Rusinów 12.57 – Rusinów 14.20 – Witków na żądanie 

7.24 – Siecieborzyce – koło Krzyża / na 
żądanie/ 

13.05 – Witków na żądanie 14.25 -  Witków Skrzyżowanie 

7.27 - Siecieborzyce PKS świetlica – 
przystanek czerwony 

13.12 - Witków Skrzyżowanie 14.30  - Witków Kościół 

7.30 – Siecieborzyce PKS  – przystanek 
zielony 

13.20 - Witków Kościół 14.35 – Witków przystanek na żądanie 

7.32 - Siecieborzyce  Szkoła 13.25 – Witków przystanek na żądanie 14.40 – Witków – przystanek zielony / PGR/ 

7.35 – Siecieborzyce świetlica 13.30 – Witków – przystanek zielony / PGR/   



7.40 - Witków skrzyżowanie     

7.50 – Szprotawa  Chrobrego     

8.05 – Szprotawa S O Sz W     

   
Część II zamówienia     
TRASA nr 2 SOSzW – Witków – Długie – Szprotawa przewóz osób niepełnosprawnych - Bus 20 miejsc 
 

  
Odwóz  z SOSzW    
15.10 – SOSzW ul Sobieskiego   
15.20 – Szprotawa Dom Kultury   
15.30 -  Witków – skrzyżowanie   
15.40 – Siecieborzyce świetlica   
16.00 -  Długie   

   
Część III zamówienia     
TRASA NR 3 /Borowina – Długie – Borowina – Pasterzowice – SOSW Szprotawa /autobus na 55 miejsc 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

7:15  - Borowina 13.00 – SOSW Szprotawa  15.10 – Długie szkoła 

7.20 – Długie  - skrzyżowanie  13.05 – Szprotawa SzDK 15:15 – Długie Stare bloki 

7.23 – Długie ośrodek 13.07 – Szprotawa D.A 15:17 – Długie PGR 

7.30 – Długie Stare Bloki 13.12 – Pasterzowice 15.25 - Borowina 

7.32 – Długie PGR 13.17 - Borowina 15.30 – Pasterzowice 

7.35– Długie Szkoła 13.22 – Długie szkoła 15.35 - Szprotawa D.A. 

7.40 -  Długie ośrodek  13.30 – Długie PGR    
7.42 -  Długie skrzyżowanie 13.40 – Długie Szkoła    
7.47 – Borowina 13.45 - Długie ośrodek   
7.53 – Pasterzowice 13.50 – Długie skrzyżowanie   
7.58 – Szprotawa D.A 14.00 - Borowina     
8:00 – Szprotawa SzDK      
8.05 – SOSW Szprotawa      

   
Część IV zamówienia     
TRASA NR 4 /Dzikowice – Wiechlice - Szprotawa /autobus na 48 miejsc   

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły   
7.25 -  Dzikowice I 15.15 – Szprotawa D.A  
7.30 – Dzikowice II 15.20 – Wiechlice szkoła  
7.35 – Dzikowice III 15.36 -  Dzikowice I  
7.50 - Wiechlice szkoła 15.39 – Dzikowice II  
7:55 – Szprotawa D.A  15.45 – Dzikowice III  

   



Część V zamówienia     
TRASA NR 5 /Cieciszów – Wiechlice – Henryków - Szprotawa - Wiechlice/autobus na 50 miejsc 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

7.15 – Cieciszów  12.50 – Szprotawa D.A 15.15 – Szprotawa D.A 

7.20 – Wiechlice I 12.55 - Wiechlice – szkoła 15.20 – Wiechlice szkoła 

7.22 – Wiechlice II 13.03 – Szprotawa ul. Nowa 15.30 – Henryków 

7.28 – Henryków  I 13.08 - Henryków II 15.40 - Wiechlice I  

7.31 – Henryków II 13.10 – Henryków III 15.45 – Wiechlice II 

7.34 – Henryków III 13.12 – Szprotawa ul. Warszawska 15.50 – Cieciszów 

7.40 – Szprotawa D.A 13.15 – Wiechlice wieś   
7.45 – Wiechlice Szkoła 13.17 – Wiechlice II   
  13.19 – Cieciszów    
  13.25 – Dzikowice I   
  13.28 – Dzikowice II   
  13.30 – Dzikowice III   

   
Część VI zamówienia     
TRASA NR 6 /Pasterzowice – Kartowice – Szprotawa - Wiechlice/autobus na 55 osób 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły   
7.25 - Kartowice 15.20 – Wiechlice szkoła  
7.30 – Pasterzowice kościół 15.25 – Szprotawa D.A  
7.37 – Pasterzowice I 15:30 – Pasterzowice  
7.43 – Szprotawa D.A 15.37 – Kartowice  
7.48  - Wiechlice szkoła    
   

   

   
Część VII zamówienia     
TRASA NR 7 / Nowa Kopernia – Szprotawa – Szprotawka – Wiechlice - Szprotawa / Autobus na 48 miejsc 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

7.10 – Nowa Kopernia  12.55 – Wiechlice –szkoła 15:20 - Wiechlice Szkoła 

7.20 – Szprotawa ul. Młynarska 13.05 -  Szprotawka 15:30 - Szprotawka 

7:21 – Szprotawa ul. Kościuszki 13.20 – Pasterzowice – sklep 15:45 – Szprotawa ul. Kościuszki 

7:36 - Szprotawka 13.22 – Pasterzowice - na żądanie 15:46 – Szprotawa ul. Młynarska 

7.45 - Wiechlice Szkoła 13.24 – Kartowice 15.56 – Nowa Kopernia 

8:00 – Szprotawa D.A 13.40 – Nowa Kopernia   

   
Część VIII zamówienia     
TRASA NR 8 /Wiechlice - Szprotawa miasto - SOSW   
Bus 25 osób   



Uwaga ! Przewóz osób niepełnosprawnych- należy zapewnić odpowiedni środek transportu 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły  
7.30 – Wiechlice szkoła  15.10 – SOSW Szprotawa  
7.33–  Wiechlice ul. Nowa   15.15 – Os. Słoneczne   
7.35 – ul. Kościuszki  15.20 – ul. Chodkiewicza SZDK  
7.40 - ul. Kochanowskiego 15.25 – Os. Chrobrego  
7.42 – Os. Chrobrego 15.30 – ul. Kochanowskiego  
7.45 – ul. Kopernika 15.35 – ul. Waszyngtona  
7.50 – ul. Chodkiewicza SZDK 15.40 - Wiechlice ul. Nowa  
7.55 – Os. Słoneczne 15.45 – Wiechlice sztabowiec  
8.00  – SOSW 15.50 – Wiechlice szkoła  

   
Część IX zamówienia     
TRASA NR 9 / Wiechlice - Dzikowice - Henryków - Szprotawa SOSW   
Bus  6 osób   
Uwaga ! Przewóz osób niepełnosprawnych- należy zapewnić odpowiedni środek transportu, wózek inwalidzki 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły  
8.00 - Wiechlice lotnisko  12.45 – SOSW Szprotawa   
8.20 - Dzikowice  12.50 – ul Sobieskiego - huta  
8.30- Henryków -  13.00 - parking Pepco  
8.40 – parking Pepco 13.15 - Henryków  
8.50 – ul Sobieskiego - huta 13.25 - Dzikowice  
8.55 – SOSW Szprotawa  13.35 - Ul. Nowa   

  13.45 - Wiechlice szkoła 
 
 
 

   
Część X zamówienia     
TRASA NR 10 /Dziećmiarowice – Bobrowice – Leszno Dolne – Biernatów – Sieraków – Leszno Górne – Wiechlice – 
Szprotawa/ 
autobus  55 osób   
Uwaga ! Przewóz osoby niepełnosprawnej  - należy zapewnić odpowiedni środek transportu 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

6.40 – Dziećmiarowice 13.10 – Leszno Górne 14.30 – SOSzW Szprotawa ul Sobieskiego 

6.50 - Bobrowice 13.20 - Sieraków 14.50 – Leszno Dolne 

6.55 – Leszno Dolne 13.30 – Biernatów 15.00 – Leszno Górne  

7.08 – Biernatów 13.40 – Bobrowice  15.05 – Sieraków 

7.20 - Sieraków 13.50 - Leszno Dolne 15.15 - Biernatów 

7.25 - Leszno Górne fabryczna hotel   15.30  – Bobrowice 

7.35 – Leszno Górne – szkoła wyjazd   15.35 – Leszno Dolne 

7.40 – Leszno Dolne   15.50 – Szprotawa 



7.55 - Szprotawa ul Sobieskiego – 
SOSzW     

 

3.2 Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.3 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
3.6 Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części przedmiotu zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Załącznik nr 4 do SIWZ). Brak informacji oznaczać będzie, iż 
Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 
 
4. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia 01.09.2020r  do  25.06.2021 r. 
 
5. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy: 
5.1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w 
postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące: 
3.5.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów tj: 
 

- posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób 
 
5.2. Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 
 
5.3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie wykaże braku 
podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 
 
5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną 
dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) SIWZ oraz 7.2. – 7.3 SIWZ. 
 
6. Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców: 
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z 
zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ. 
 
7. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz zgodność oferowanego 
przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego: 
 
7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr I.1 do SIWZ; 
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia wg załącznika nr I.2 do SIWZ; 
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile 
ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 
 
7.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.cuw-szprotawa.pl informacji z sesji otwarcia 
ofert: 



1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm. Dz. U. 2019 poz. 
1667) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 
 
7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 
1) koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób 
 
2) 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 braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 
 
UWAGA: 
7.4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 
1) pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - 
dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 
 
2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie http://bip.cuw-szprotawa.pl  informacji z sesji 
otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem 
przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część 
zamówienia; Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą.  
 
3) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym w 
wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich 
złożenia. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów wraz z ofertą.  
 
7.5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, którzy nie są 
podmiotami, o których mowa pkt 7.5. SIWZ: 
a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia tych podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz 
b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których 
mowa w pkt 7.3.2)  SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 – 9 SIWZ. 
 
8. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.2) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
8.2. 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 pkt 8.1. SIWZ, 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 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ. 
 
9. Forma dokumentów i oświadczeń: 



9.1. Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, z zachowaniem pkt 9.2. 
SIWZ, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ; 
9.2. Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy, innych podmiotów, o których mowa w pkt 6. SIWZ oraz 
dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt 7.6. SIWZ składa się w oryginale. 
9.3. Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. – 9.2. SIWZ uważa się oświadczenie lub 
dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem na każdej zapisanej stronie 
odpowiednio przez Wykonawcę, inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ lub podwykonawców, o których 
mowa w pkt 7.6. SIWZ, lub ich upełnomocnionych przedstawicieli. 
9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonej na 
każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w pkt 9.5. SIWZ. 
9.5. Wykonawca albo inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ albo podwykonawcy, o których mowa w pkt 
7.6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (współpartnerzy), o których mowa 
w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność z 
oryginałem kopie dokumentów ich dotyczących. 
9.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 
których mowa w pkt 9.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
9.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
9.8. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane zostały wartości 
kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut 
obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
 
10. Pełnomocnictwo: 
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1145 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 
11. Cena oferty: 
1) cena (ryczałtowa) oferty, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku nr I.1 do SIWZ musi 
obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o szczegółowy opis zamówienia z uwzględnieniem 
postanowień pkt 3 SIWZ; 
2) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po 
przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza); 
3) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z 
jakiegokolwiek powodu; 
4) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez 
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia; 
5) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów 
i usług (Dz. U. 2019 poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 
zapłacić 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, z zastrzeżeniem pkt 11.8) SIWZ; 
6) cena oferty podana w załączniku nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku; 
7) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.); 
8) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do ceny 



przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp. 
 
12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów): 
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum 
lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące 
wymagania: 
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 
2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1.2), 7.2 i 
7.3.2 SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ; 
3) dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1)  SIWZ składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który 
wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. SIWZ, z 
zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ; 
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów; 
5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 
6) wypełniając formularz oferty (załącznik nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich 
współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów; 
7) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a 
nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów. 
 
13. Podwykonawstwo: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części 
zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). 
3. Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ, który 
jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia; 
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga 
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(Podwykonawcą),  
 
14. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. 
 
15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: 
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 



16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
 
17. Oferty częściowe: 
Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych. 
 
18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy: 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
19. Oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
20. Sposób przygotowania ofert: 
1) oferta sporządzona według załącznika nr I.1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być napisane czytelnie 
w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnym pismem 
ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ; 
2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez 
Wykonawcę lub osoby upoważnione; 
3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za 
zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego 
oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ; 
4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;  
5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub osoby 
upoważnione; 
6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego pełnomocnika; 
7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 
 
21. Okres związania ofertą: 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
22. Ogląd miejsca zamówienia: 
Zamawiający nie wymaga oględzin miejsc usługi. 
 
23. Koszt przygotowania oferty: 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
24. Wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
25. Opakowanie oferty: 
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem 
Zamawiającego i napisem:  
 Oferta na : Dowóz dzieci do placówek oświatowych  na terenie Gminy Szprotawa w roku szkolnym 2020/2021 
na podstawie zakupu biletów miesięcznych 
z dopiskiem: 
„Nie otwierać przed godziną 12:15 dnia 22 lipca 2020 r. ” 
 
26. Składanie ofert: 



1) oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, ul. 
Krasińskiego 23, 67-300 Szprotawa  w terminie do dnia 22 lipca 2020 roku do godz. 12:00; 
2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2188 ze zm. Dz.U. 2019, poz. 1051), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca; 
3) ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp; 
4) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w 
niewłaściwym miejscu; 
5) Zamawiający informuje, iż zgodnie 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 przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie 
później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona. 
6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”; 
7) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy pzp. 
 
27. Zmiana lub wycofanie oferty: 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie 
przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę 
lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 
W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o 
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności 
wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty; 
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty 
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. 
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z 
dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty 
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. 
 
28. Otwarcie ofert: 
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 22 lipca 2020 roku o godz. 12:15 w Sali konferencyjnej Centrum Usług 
Wspólnych w Szprotawie, ul. Krasińskiego 23, 67-300 Szprotawa  (I piętro); 
2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane; 
4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje dotyczące firm oraz 
adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz informacje odczytane na otwarciu 
ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej  
http://bip.cuw-szprotawa.pl / 
 
5) w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia. 



 
29. Tok oceny złożonych ofert: 
1) W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie wstępnej ocenie spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w 7.1.2) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 
29.6) SIWZ; 
2) po dokonaniu ww. czynności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o których mowa 
w 7.1.1)  oraz 7.1.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.7) SIWZ; 
3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści; 
4) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 
5) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w punkcie 31 SIWZ. 
6) zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganego w pkt 
7.1.2) SIWZ oświadczenia, oświadczenie to jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, do złożenia go, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w 
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
7) zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych 
pełnomocnictw lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
 
30. Odrzucenie ofert: 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp. 
 
31. Kryteria oceny ofert: 
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia): 
1. cena oferty „C” - 60% 
Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i 
wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:  

𝑪 =
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒃𝒂𝒅
𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕 𝒙 𝟔𝟎 % 

 
gdzie: 
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł); 
Cbad - cena oferty badanej (zł); 
60% - waga kryterium „C” 
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt. 
 
2. Termin płatności  „T” - 40% 
Przy ocenie oferty w kryterium termin płatności („T”)  będzie punktowany termin płatności faktur 
 
40% - waga kryterium „T” 



Termin płatności  - 21 dni - 0 pkt 
Termin płatności  - 25 dni - 50 pkt x 40% = 20 pkt 
Termin płatności  - 30 dni -100 pkt x 40% = 40 pkt 
 
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt. 
 
32. Oferta najwyżej oceniona: 
1. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów 
przyznanych w kryterium „C” + „T” + w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria 
oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ. 
2. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + 
„T” ) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa cenę (która uzyskała najwięcej 
punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w 
zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. 
3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów, o 
których mowa w pkt 7.3. SIWZ. 
4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1.2) -7.1.3) oraz 7.2. SIWZ, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
 
33. Unieważnienie postępowania: 
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp. 
2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu postępowania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający informuje 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
4. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na stronie internetowej 
Gminy Szprotawa http://bip.wrota.lubuskie.pl/cuw-szprotawa/ 
34. Wybór oferty najkorzystniejszej: 
1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,: 
a) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz 
b) który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz 
c) którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została 
najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ 
kryteria oceny ofert; 
2. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 



b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp również wyjaśnienie powodów, 
dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano z niewystarczające; 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 34.2.a) SIWZ, 
również na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.cuw-szprotawa.pl  
 
35. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego: 
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza; 
2) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż: 
a) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ; 
b) 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób; 
3) zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli: 
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta; 
b) w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 
lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze; 
4) Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu do 
podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru konta, 
reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy; 
5) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający 
przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców; 
6) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp. 
 
36. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w niniejszym postępowaniu. 
37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców 
wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń dokumentów w formie określonej w pkt 
9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ; 
2) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania 
dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ; 
3) dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii podpisanego pisma 
oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png, gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich 
objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub rar; 
4) w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne 
do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem wysyłki z poczty elektronicznej 
Zamawiającego); 
5) pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 
do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ; 
6) w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z postępowaniem; 



7) Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami; 
 
38. Udzielanie wyjaśnień: 
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; 
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ; 
3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; 
4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania; 
5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym 
mowa w pkt 38.3) SIWZ; 
6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej CUW w Szprotawie  
http://bip.cuw-szprotawa.pl  
7) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest 
Pani Jolanta Sztejner  
j.sztejner@cuw-szprotawa.pl 
8) pytania należy kierować na adres: 
Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie 
Ul. Krasińskiego 23 
67-300 Szprotawa 
e-mail: j.sztejner@cuw-szprotawa.pl 
 
39. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej CUW . Zmiana treści SIWZ stanowi jej 
integralną część; 
2) zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O 
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano 
SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Gminy Szprotawa; 
3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;  
4) zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach; 
5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny 
ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w 
ofertach; 
6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 
Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej CUW w Szprotawie. 
 
40. Środki ochrony prawnej: 
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 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. 
 
41.1. Odwołanie. 



1) 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; 
2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego; 
e) opisu przedmiotu zamówienia; 
f) wyboru najkorzystniejszej oferty; 
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 postaci elektronicznej, 
podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla tego rodzaju podpisu; 
5) odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia: 
c) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ; 
d) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 
6) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub SIWZ na stronie internetowej 
Gminy Szprotawa; 
7) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia; 
8) 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; 
9) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert; 
10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą; 
11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ; 
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ Zamawiający 
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie pzp dla tej czynności; 
13) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 41.1.2) 
SIWZ; 
 
41.2. Skarga do sądu: 
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu; 
2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego; 
3) skargę wnosi się 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 publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem; 



4) prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania; 
5) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie 
zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek 
o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części; 
6) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani 
występować z nowymi żądaniami. 
 
42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
43. Zaliczki: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
44. Płatności częściowe: 
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych zawarte są 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr I.3 do SIWZ. 
 
45. Zmiany postanowień zawartej umowy: 
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr I.3 do SIWZ. 
 
46. Inne postanowienia 
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy pzp. 
 
Załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr   I.1 do SIWZ Formularz ofertowy 
Załącznik nr   I.2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 
Załącznik  nr  I.3 do SIWZ Projekt umowy 
Załącznik nr II.1 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Załącznik nr III.1 do SIWZ Szacunkowa ilość uczniów uprawnionych do otrzymania biletu na poszczególnych 
trasach. 
 
 
                                                                   ZATWIERDZAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


