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I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 
ZAMAWIAJĄCY : 
Gmina Orzysz 
ul. Giżycka 15 
12-250 Orzysz 
tel. ( 0-87) 424-10-40 
fax ( 0-87) 424-10-50 
strona internetowa: www.bip.orzysz.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek- wtorek w godzinach 7.30-15.30 
            środa w godzinach 8.30-16.30 
                                    czwartek- piątek w godzinach 7.30-15.30 
 
II. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA: 

                                                               Przetarg nieograniczony 
Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  2015r. 2164 ze zm.) 
 
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych. 
 
III OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest : 
„Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- 
Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz 
ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 06 lutego 2017r. do 30 czerwca 2017 r., 
oraz  w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.” 

 
1. Dowóz podzielony jest na 7 zadań, wymagane jest sześć autobusów na 40 miejsc siedzących, i jeden 
autobus na 50 miejsc siedzących. Dopuszcza się pojazdy dowożące uczniów o mniejszej ilości miejsc. 
 
Zadanie nr 1 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: 
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Ogródek 46, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, 
Orzysz ul. Wojska Polskiego. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 58 
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, Orzysz ul. 
Wojska Polskiego 
 Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 20 
 
Zadanie nr 2 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: 
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy 
Podmiejskie. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 24 
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy 
Podmiejskie. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 22 
 
Zadanie nr 3 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: 
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Góra, Mikosze, Mikosze Osada. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 27 
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Dziubiele, Chmielewo, Góra, Mikosze, Mikosze Osada. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 13 
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Zadanie nr 4 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: 
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Ublik, Sumki, Pianki. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 14 
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Ublik, Sumki, Pianki. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 7 
c) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Chmielewo.  
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 17 

 
Zadanie nr 5 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: 
a) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Wężewo, Okartowo, Okartowo Tartak, Nowe Guty, 
Grzegorze. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 18 
b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości: Orzysz, Grzegorze, Nowe Guty, Okartowo Tartak. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 21 
 
Zadanie nr 6 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: 
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania 
uczniów z następujących miejscowości:  Tuchlin, Wężewo. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 16 
b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. K. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc 
zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Osiki, Cierzpięty, Zastrużne, Drozdowo. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 29 
 
Zadanie nr 7 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: 
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc 
zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Nowa 
Wieś, Kępa, Chmielewo, Dąbrówka kolonia. 
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 20 
 
2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) Zakup biletów na przejazd dzieci w dniach nauki szkolnej. W przypadku zmian w organizacji zajęć 
polegających na: skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego lub innych 
przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu 
uczniów. 
2) Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę średniej ceny brutto 1 biletu 
miesięcznego na każde z zadań.  
3) Usługi będą świadczone przy użyciu środków transportu spełniających wymagane warunki techniczne,  
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę  
i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem 
środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu z dnia 31.12.2002r. 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia 
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.). 
4) Wykonawca musi dysponować 8 autobusami ( 6 autobusów na 40 miejsc siedzących, 1 autobus na 50 
miejsc siedzących oraz 1 autobus dodatkowy przeznaczony na podmianę w razie awarii). 
5) Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach- 
odpowiednio dla danego zadania.  
6) Zamawiający najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy 
Wykonawcy imienne listy uczniów, na poszczególne zadania.  
7) Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy do 
poszczególnych szkół bilety miesięczne zgodnie z imiennym wykazem uczniów.  
8) Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w obecności 
upoważnionego przedstawiciela placówki oświatowej, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną 
ilość biletów. 
9) Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5 dnia każdego 
miesiąca. Zakupiony, a zwrócony bilet miesięczny, będzie stanowił podstawę do sporządzenia korekty faktury 
za dany miesiąc.  
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10) W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.  
11) Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół 
przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 
12) Przewoźnik w razie awarii własnego autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd 
zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie  
i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Przewoźnika karą i kosztami za 
wynajem zastępczego środka transportu. 
13) Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu zajęć lekcyjnych  
w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach. 
15) Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie ilości kursów odwozów dzieci do domu- ilość kursów ustalona 
zostanie po zapoznaniu się z planami zajęć w poszczególnych szkołach. 
16) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze 
powrotnej. 
17) Transport  dzieci musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad dziećmi  w czasie ich przewozu, 
jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania. Wykonawca zapewnia opiekunów po uzgodnieniu  
z Zamawiającym. 
18) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne polisy ubezpieczenia OC 
 i NW na pojazdy zgłoszone do przetargu. 
19) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopie dowodów rejestracyjnych 
pojazdów zgłoszonych do przetargu, oraz informację potwierdzającą formę władania pojazdami. 
20) W przypadku pozostawiania wolnych miejsc w autobusie Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie 
usług na rzecz mieszkańców poprzez sprzedaż biletów. 
 
 
Kod CPV-60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 
 
21).Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności  
w zakresie realizacji zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób, wykonawca w terminie  
5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących 
czynności wskazane przez zamawiającego (kierowcy i opiekunowie). Wykaz będzie obejmował wskazanie 
osoby z imienia i nazwiska oraz wskazanie rodzaju wykonywanych czynności.. Zamawiający ma prawo do 
skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa, wzywając go na piśmie do 
przekazania informacji w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku stwierdzenia 
wykonywania czynności wskazanych przez zamawiającego przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy 
o pracę zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. W razie dwukrotnego stwierdzenia ww. naruszenia warunków realizacji zamówienia 
zamawiającemu będzie przysługiwało (niezależnie od kary umownej) prawo odstąpienia od umowy  
w terminie 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 
 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji umowy zatrudnił: 
a). kierowców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks Pracy(t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu 
ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ). 
b). opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy(t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1666 z późn. 
zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ). 
 
 
22)Zamawiający zakres kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp,, określił w projekcie umowy § 9 pkt 8.  
Zamawiający sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określił w projekcie umowy. § 7 pkt 4 i 5. 
 

 
 
  

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r.,  
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oraz od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. i od 01 
września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.   
1. Transport będzie odbywał się w dni powszednie z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy  
a także przerw w realizacji zająć dydaktyczno- wychowawczych, określonych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.  
2.pkt. 1 dz. IV  nie dotyczy placówek nieferyjnych ( dowozu dzieci przedszkolnych objętych obowiązkiem 
szkolnym). 
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.): 
  
 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie: 
1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów: zamawiający wymaga by Wykonawca przedłożył aktualną licencję na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.). 
 
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia (zał. nr 1 do SIWZ). 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000 zł. 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej 8 pojazdami spełniającymi wymagania 
zamawiającego (dział III pkt 2 ppkt 4) zał. nr 5 do SIWZ 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy. Oznacza to, że Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U.  z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c)członkami komisji przetargowej, 
d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy                                             
 - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,  
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
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6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających  
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu  
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ w dziale VI specyfikacji.  
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 
  
 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ lub DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego 
wskazanym i formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r poz. 1126) 
1. Wykaz dysponowania 8 pojazdami: dla każdej części 1 pojazd oraz jeden dodatkowy przeznaczony na 
podmianę w razie awarii wg opisu przedmiotu zamówienia (dział III pkt 2 ppkt 4.) załącznik nr 5 do SIWZ. 
2. Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.). 
3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. 

4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawa zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
11. Oświadczenie dotyczące podanych informacji (zał. Nr 6 do SIWZ). 
12. Dokumenty składające się na ofertę: 
a).  wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ  
b) wypełniony załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania, 
c) wypełniony załącznik nr 1 stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 
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w postępowaniu. 
 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, czyli  
w szczególności spółki cywilne, dokumenty składa każdy wykonawca. 
 
 
Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert  
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  
   
Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem obustronnie w przypadku druku na dwóch stronach przez wykonawcę lub osobę 
uprawnioną do potwierdzania dokumentów firmy (upoważnienie winno być zawarte w ofercie). 
 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ  lub DOKUMENTÓW,  A TAK ŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
 
 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 
− faksem,   
− drogą elektroniczną , 
− przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Wykonawca może zwrócić się (faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku 
należy podać: 
− nazwę i adres Wykonawcy, 
− nr faksu, e-mail, 
− imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego 
postępowania, 
− znak postępowania – WPF.271.1.2017.AJA 
4. SIWZ można także odebrać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, w siedzibie Wydziału 
Oświaty i Edukacji, p. 41 w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną 
zgłaszając zapotrzebowanie na adres: agata.jary@um.orzysz.pl 
5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, 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. 
6. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na podane 
powyżej adresy. 
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo wnieść zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. 
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego–www.bip.orzysz.pl 
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
wykonawców, na stronie internetowej. 
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9 Osoba uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
Pani Agata Jary, e-mail: agata.jary@um.orzysz.pl 
10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 
 

VIII.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 
 
IX.  TERMIN   ZWIĄZANIA   OFERT 

 
1. Termin związania ofertą wynosi - 30 dni 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA   OFERTY 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym, komputerowym lub 
wyraźnym pismem ręcznym bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.   
2. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane. 
3. Miejsca, w których oferent naniesie zmiany winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 
4. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.   
5. Każdy oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę pod rygorem wykluczenia  
z postępowania. 
6. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
7. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z tłumaczeniami na język polski 
poświadczonymi przez wykonawcę. 
9.Opakowanie i adresowanie oferty: 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym  
i opisanym: 
 
 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adres: 

Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych 
i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze 

sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., oraz  
w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
25.01.2017r.  -godz. 9:10 

 
10. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 
Pzp. 
11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte ( zszyte ) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji 
zawartości oferty. 
12. Oferta powinna być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy  
w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi 
ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie  
z postanowieniami umowy spółki. 
13. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika - należy załączyć do oferty pełnomocnictwo. 
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie 
pisemnej przed terminem składania ofert. 
15. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio 
oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe oznakowanie wg pkt. 9). 
16. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 
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17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. 
18. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej 
kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 
19. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału 
w postępowaniu. 
20. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi być podpisana przez każdego partnera lub 
upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 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, zastrzegł, że nie mogą 
one być udostępniane. 
 
„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. r 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności” tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.  
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający 
zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone  
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
 
XI.. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu- w  Urzędzie Miejskim w Orzyszu, 
ul. Giżycka 15, w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 4, parter) w terminie do dnia  
25.01.2017 r. godz. 9:00. 
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, w siedzibie Wydziału 
Oświaty i Edukacji  p. 41, w  dniu  25.01.2017 r. o godzinie 9:10. 
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,  
a także informacje dotyczące cen, czasu podstawienia autobusu zastępczego, terminu wykonania zamówienia, 
i warunki płatności zawarte w ofertach. 
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek. 
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
XII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 

 
1.  Cenę oferty należy obliczyć w sposób określony w formularzu oferty. 
2.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się średnią cenę brutto 1 biletu. 
3. Średnia cena brutto 1 biletu powinna uwzględniać i obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę, bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. 
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 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 przepisami. 
5. Wszystkie ceny należy podawać po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich (PLN) 
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XIII. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW OR AZ SPOSOBU OCENY 
OFERT 
 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
a) średnia cena brutto za 1 bilet miesięczny – 60% (C)= 60 pkt. 
b) b) czas podstawienia autobusu zastępczego- 40% (P)=40 pkt. 
 
Punkty za kryteria będą przyznawane wg następujących wzorów: 

Nr  
kryterium 

Wzór 

1. Cena brutto za 1 bilet miesięczny 
Liczba punktów= Cn/ Cb x 60 
gdzie: 
- Cn- najniższą cena spośród badanych ofert 
- Cb- cena oferty badanej 
- 60 wskaźnik stały 

2. Czas podstawienia autobusu zastępczego 
Liczba punktów= n.cz.p.a.z./ cz.p.a.z.o.b x 40 
gdzie: 
- n.cz.p.a.z.- najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego 
- cz.p.a.z.o.b.- czas podstawienia autobusu zastępczego w ofercie badanej 
- 40 wskaźnik stały 

 
Końcowa ocena oferty: 
W= C+P 
Znaczenie: 
W- całkowita ilość punktów uzyskanych przez ofertę 
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium średnia cena brutto za 1 bilet miesięczny. 
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego 
 
 
Po dokonaniu oceny oferty przez poszczególnych członków komisji nastąpi podsumowanie przyznanych 
przez każdego z nich punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma największą ilość 
punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
Końcowa ocena oferty: W= C+P 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 

 
XIV.  INFORMACJA  O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, 
stosownie do art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2. Jeżeli wybrana została oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 
 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może 
zawrzeć, umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. 

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 zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 
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XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO               
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, WZÓR UMOWY. 

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego 
stanowią integralną część umowy. 

Treść  umowy  jak  w  załączeniu. 

 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH  WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. W toku niniejszego postępowania Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli 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 w postaci odwołań, których 
zasady wnoszenia i rozpatrywania zostały uregulowane w art. 179 - 198 niniejszej ustawy. 
2.  Od rozstrzygnięcia odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu (art. 198a - 198g ustawy Pzp.) 
 
XVIII. OFERTA CZĘŚCIOWA    
W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
 
XIX.  INFORMACJA O ZAWRACIU UMOWY RAMOWEJ  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁ NIAJĄCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
XXI. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
 
Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, na podstawie art. 36 b 
ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
 
XXII. OFERTY  WARIANTOWE  
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXIII.  INFORMACJA O PROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZ NEJ 
Zamawiający NIE zamierza stosować aukcji elektronicznej  w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 
XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich 
[ PLN ].  
 

XXV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji dla wykonawców mają zastosowanie przepisy 
ustawy   z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (  t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) 
Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 
XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI  
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-załącznik Nr 1 do SIWZ - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) 
-załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 
2164 ze zm.)  
–załącznik Nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy  
-załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt umowy 
-załącznik Nr 5 do SIWZ - wykaz sprzętu 
-załącznik Nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące podanych informacji 
 
 
 
 
 

 
 (-) Zbigniew Włodkowski 
 
       Burmistrz Orzysza 


