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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej SIWZ) 
przetarg nieograniczony 

 
 

 
 
Nazwa zamówienia: 

Organizacja wycieczek i wyjazdów dla dzieci PWD w Proszowicach  
 

 
 

Zamawiający: 
Beneficjent - GMINA PROSZOWICE 

Realizator -  MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH 
ul. 3 Maja 72 

32-100 Proszowice 
 

telefon: (0-12) 386-22-12 
telefaks: (0-12) 386-22-12 

e-mail: aktywnaswietlica@gmail.com 
www.proszowice. pl 

 
 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 
ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej.  
 

 
 

PROSZOWICE, luty 2020 
_________________________________
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I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizowaniu 
wycieczek dla PWD w Proszowicach.   

2. PWD – Placówka Wspacia Dziennego  

 

Szczegółowy opis i zakres robót oraz warunki ich wykonania określają: SIWZ wraz  
z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego.  

Zamówienie nie będzie realizowane w częściach. 

 

W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
do: 1) wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora wycieczek, która będzie w stałym 
kontakcie z kierownikiem wycieczki, lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach 
dotyczących organizacji wycieczki, a w czasie trwania zapewni sprawny, zgodny z programem 
przebieg wycieczek;  

2) przedstawienia szczegółowego harmonogramu wycieczek, uzgodnionego z Zamawiającym:  

a) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dla wycieczek organizowanych do 
czerwca 2020, b) w terminie 14 dni do  dla wycieczek organizowanych do sierpnia 2020;  

W harmonogramie wykonawca wskaże co najmniej: terminy wycieczek, zgodnie z wymaganiami 
zamawiającego, nazwy i adresy miejsc noclegowych (jeśli są przewidziane), organizację 
posiłków, miejsca przewidziane do zwiedzania oraz rozkład godzinowy kolejnych pozycji 
programu wycieczki. Wycieczki będą organizowane w dwóch turach– pierwszej: od lutego 2020 
do czerwca 2020 , drugiej do sierpnia 2020 3) ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i 
używaniem pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokrywania 
opłat drogowych,kosztówpostoju na parkingach płatnych, 4) zapewnienia wyżywienia dla 
uczestników wycieczki; w przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, jako 
posiłek wskazana jest kanapka +sok, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków 
o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami 
bezpieczeństwa i standardami HACCP, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 
(Dz. U. 2016 poz. 1154). Dostarczone posiłki będą świeże i przygotowanew dniu ich 
dostarczenia. 

5) zapewnienia transportu dla uczestników wycieczki przy użyciu komfortowych, 
klimatyzowanych autokarów klasy LUX , spełniających wymagania określone w art. 57 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); sprawnych 
technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NW, klimatyzacją, ogrzewaniem 
postojowym, lodówkę, siedzeniami do spania, WC, Barem Café,apteczką pierwszej pomocy i 
zestawem TV, DVD. 6) zapewnić do transportu dzieci autokary przystosowane do przewozu 
młodzieży szkolnej, oznaczone na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu 
młodzieży szkolnej, 7) zapewnienia do prowadzenia autokarów przewożących uczestników 
wycieczek, wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania 
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pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 
czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (tj.Dz.U. 2016, poz. 1907,z późn. zm.), 8) transportu uczestników wycieczki ze 
wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych 
docelowych/zwiedzanych obiektów wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 9) w przypadku 
wystąpienia awarii środka transportu, zapewnienia na własny koszt zastępczego środka 
transportu, spełniającego wymagania określone powyzej oraz w umowie, w taki sposób, aby nie 
powodować opóźnień czasowych (max. do 2 godzin) Zamawiający nie będzie ponosił z tego 
tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego 
środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej 
wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego 
środka transportu. 10) ubezpieczenia uczestników wycieczek na cały okres trwania wycieczki 
11) zapewnienia biletów wstępu (i pokrycia ich kosztu) dla wszystkich uczestników wycieczki 
(dzieci i opiekunów) do miejsc przeznaczonych do zwiedzania wskazanych w załączniku nr 5 do 
SIWZ lub proponowanych przez wykonawcę jeśli zamawiający pozostawił wybór takiego miejsca 
Wykonawcy, pokrycia kosztów rezerwacji grupowych i innych związanych z realizacją programu 
wycieczek 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe 
podczas wycieczki. Zamawiający zapewni uczestnictwo w wycieczce kierownika oraz nauczyciela 
(opiekuna) z każdej placówek PWD. Ilość opiekunów dla poszczególnych grup została określona 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.Wynagrodzenie kierownika wycieczki i 
opiekuna pokrywa Zamawiający.  Kierownik wycieczki wyznaczony przez Zamawiającego będzie 
pełnił jednocześnie funkcję pilota wycieczki. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia, przy 
realizacji usługi, warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z 
późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w 
sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).  

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:  

63511000–4 Organizacja wycieczek  

63500000–4Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 

 

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania 
przedsięwzięcia poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa 
Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 
W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie 
zostanie spełniony (tj. nie dojdzie do podpisania umowy z Zarządem Województwa 
Małopolskiego), niniejszy przetarg może zostać unieważniony. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wskazuje, że wykonawca lub 
podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, osoby, które 
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wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Zatem wymóg 
ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem 
prac, wykonujących czynności polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z póź. zm.). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez Państwową 
Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia 
spełnienia ww. warunku.  

Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. Umowy o pracę osób wykonujących 
czynności określonych powyżej – Wykonawca zapłaci karę w wysokości kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do 
której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. Umowy o pracę. 

 

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy.  

 

III  PODWYKONAWCY 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 
żąda wskazania powierzonej części w formularzu ofertowym.  

 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który 
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia (załącznik 2 i 3) dotyczące tego 
podmiotu. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania prac związanych  
z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 
 
Wykonawca, który zamierza powierzyć  wykonanie części zamówienia podwykonawcy                           
jest obowiązany do  wskazania w złożonej ofercie zakresu tych usług i ich wartości, a w 
przypadku powoływania się na zasoby podwykonawcy celem wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu jest zobowiązany wskazać nazwę podwykonawcy.  W przeciwnym 
wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia 
samodzielnie. 
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje 
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zawarte zostały w 
projekcie umowy – załącznik nr 7do SIWZ. 
Zasady zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy, podwykonawcy i 
dalszego podwykonawcy określone są w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 
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Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wykaz podwykonawców oraz kopie umów z podwykonawcami, w 
zakresie robót jakie wskazał w ofercie,  a które ci podwykonawcy będą wykonywać. 
 
 

IV  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie powinno być wykonane w terminie ustalonym przez zamawiającego od luty 2020 
do wrzesień 2020 po podpisaniu umowy. 

 

V  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:  

1) nie podlegają wykluczeniu   

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów  

Zamawiający  ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.  

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem 
zamówienia, tj. wykaże że jest wpisany do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach 
turystycznych (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 187,zm. Dz.U. z 2016r., poz.1334). 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.  

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.  

Zamawiający uzna warunek  za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi  przedmiotu zamówienia dla dzieci 
minimum 45 dzieci. 
 
 

  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.  

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców powinny być złożone w oryginale.  

Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

Zamawiający, żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp.  

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.  

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

VI  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU   

a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( Załącznik nr 2 do SIWZ). 

b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ( Załącznik nr 3 do SIWZ) 

c) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny 
Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) - wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 
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2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:   

 
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

3.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP   

1.  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej dwie usługi przedmiotu zamówienia do szkół dla minimum 25 
dzieci ; wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie (min.2 dowody).  

2.  Dowodami, (powyżej) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ     W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH  MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP. 

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego,  Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
1) Wpis do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 187, 

1334). 

  

 5. OŚWIADCZENIE DOSTARCZONE W DNIU PODPISANIA UMOWY  
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 Oświadczenie, że zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca lub 
podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą 
wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie, zgodnie z zapisem SIWZ. 

 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – oświadczenia, o których 
mowa w pkt 1. a) i b), powinien złożyć każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone 
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy 
Pzp. 

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi tj. przedsiębiorców 
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, także tych, którzy prowadzą 
wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.  

 

Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami 
rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli 
identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć 
imienna) - dopuszczalna jest forma skrócona. 

 

Oświadczenia złożone w oryginale oraz dokumenty złożone w formie oryginału lub kserokopii 
powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oraz podpisane 
przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z 
oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca 
powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej 
czynności. 

Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do 
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania dokumentów 
przez pełnomocników.  

 

Wszystkie pełnomocnictwa powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w części VI pkt. 2. 3) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
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Dokumenty, o których mowa w części VI pkt. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI pkt. 5, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokumenty, o których mowa w części VI pkt. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

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

 

7. Informacja na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
8. Zamawiający   w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada  czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 
 
9. Ocena spełniania warunków  udziału w postępowaniu  odbywa się dwuetapowo. 
1) Etap I – ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na 
podstawie informacji  zawartych w „ Oświadczeniu o spełnieniu  warunków udziału  i nie 
podleganiu  wykluczeniu  zwanego dalej Oświadczeniem – Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ 
2) Etap II – Ostateczne potwierdzenie  spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie  podlegać 
będzie  wyłącznie  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  spośród 
tych , które nie zostaną  odrzucone  po analizie  Oświadczenia. 
 
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył  Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia  postępowania  lub złożone  Oświadczenie  lub inne dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy  lub budzą wskazane  przez Zamawiającego  wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne  byłoby  unieważnienie postępowania.   
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VII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 
może przekazać pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawca może przesłać faksem lub mailem. W przypadku przekazania 
oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, maila każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Zbigniew Rybinski nr Tel 
12 386 16 40 w godz. urzędowania  8-15. 

  Korespondencję w formie papierowej, Wykonawcy zobowiązani są wysyłać lub składać 
na adres: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH UL.3 
MAJA 72 32-100 PROSZOWICE 

  Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone w pkt 3, może 
skutkować niemożnością zapoznania się przez Zamawiającego z treścią przekazanej informacji 
we właściwym terminie.  

  Korespondencję przekazywaną drogą elektroniczną, wykonawcy zobowiązani są 

kierować na adres email: aktywnaswietlica@gmail.com (Zamawiający zaleca przesyłanie 

zapytań dotyczących treści Specyfikacji drogą email w pliku WORD, PDF).  

  Jeżeli Zamawiający  lub Wykonawca  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  
oraz informacje faksem  lub drogą elektroniczną, każda ze stron  na żądanie drugiej  
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

  W przypadku braku potwierdzenia  otrzymania wiadomości  przez Wykonawcę , 
zamawiający domniema, iż pismo  wysłane przez Zamawiającego  na nr faksu lub adres e- mail 
podany przez Wykonawcę  w ofercie zostało mu  doręczone w sposób umożliwiający  
zapoznanie się Wykonawcy  z jego treścią. 

  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym  terminie nie złożyli 
wymaganych  przez  zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia  postępowania , oświadczeń lub dokumentów, które są 
niekompletne, zawierają błędy  lub budzą wskazane  przez zamawiającego  wątpliwości, do ich 
złożenia, uzupełnienia  lub poprawienia  lub do udzielenia wyjaśnień  w terminie przez  siebie 
wskazanym, chyba  że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia  lub udzielenia 
wyjaśnień  oferta wykonawcy  podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby  unieważnienie  
postępowania. 

  Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw  albo złoży  wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia  w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba, że mimo  ich złożenia  oferta wykonawcy podlega  odrzuceniu albo konieczne  byłoby  
unieważnienie postępowania. 

  Wykonawca  może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie  z art. 38 ust.1 ustawy Pzp. 

mailto:aktywnaswietlica@gmail.com
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  W przypadku rozbieżności  pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą  należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

  Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 
Zamawiającego  zobowiązany jest  do jej monitorowania  w tym samym miejscu, z którego 
została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia 
treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie  stanie się częścią  SIWZ i będzie dla 
Wykonawców wiążące. 

  Zamawiający w uzasadnionych  przypadkach  może przed upływem  terminu składania  
ofert zmienić  treść specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę  treści 
SIWZ  Zamawiający  udostępnia  na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega 
udostępnieniu  na stronie internetowej. 

 

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie powoduje 
utraty wadium. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, 
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis 
wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób 
(czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna jest forma 
skrócona. 
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  Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć 
do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez 
pełnomocników.  

  W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do 
oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym 
mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 

  Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 i 8 do 
SIWZ).  

  Oświadczenia Wykonawcy należy złożyć w oryginale, dokumenty należy złożyć w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.  

  Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby 
podpisujące ofertę. 

  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań 
wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny. 
7. Wykonawca zobowiązany  jest do oddzielenia  części jawnej  oferty od części stanowiącej  

tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji. 
Jeżeli Wykonawca zastrzega,  że informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 
kwietnia  1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. Dz.U. z 2003r Nr 153, poz. 1503 ze 
zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera  te informacje  należy umieścić  
w odrębnej kopercie  oznaczonej napisem „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzegając  tajemnicę przedsiębiorstwa  zobowiązany jest 
dołączyć do oferty  pisemne uzasadnienie  odnośnie charakteru  zastrzeżonych w niej 
informacji. Uzasadnienie ma na celu  udowodnienie spełnienia  przesłanek określonych w 
przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja: 

 ___________________________________________________________________  
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny  przedsiębiorstwa, 
 ___________________________________________________________________  
nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
 ___________________________________________________________________  
podjęto w stosunku  do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
 ___________________________________________________________________  
Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 

9.Ofertę, należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym: 

Urząd Miasta i Gminy Proszowice ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice 

Przetarg nieograniczony – znak sprawy: MGOPS.4.2020/AŚ 

Organizowanie wycieczek  

OFERTA 

Nie otwierać przed dniem: 25.02.2020 r., godz. 08:30.  

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy. 
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XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy Proszowice ul. 3 
Maja 72 32-100 Proszowice , ,dziennik podawczy,  do dnia 25.02.2020 r. do godz. 08;15, co 
oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u 
Zamawiającego.  

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona 
składającemu ją Wykonawcy. 

 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. . Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Proszowicach ul.3 maja 72 32-100 Proszowice,sekretariat 

w dniu 25.02.2020 r. o godz.08;30. 

Otwarcie ofert jest jawne. – wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także 
informacje  dotyczące ceny, terminu  wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności  zawartych w ofertach.  
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający  zamieści na stronie internetowej  informacje 
dotyczące : 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia; 
b) firm oraz adresów  wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu  wykonania  zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  zawartych 
w ofertach.                                                                                                                                                       
Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 
ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 
oferta, z dopiskiem „ZMIANA”. 

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie 
będą otwierane. 

 

Tajemnica Przedsiębiorstwa 
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Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty 
składane w postępowaniu są jawne i udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 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 oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

 

XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cena oferty musi uwzględniać pełen zakres usług objętych zamówieniem oraz dodatkowo 
obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do 
jego należytego wykonania.  

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku 
VAT. 

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

Ceny netto podane przez Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie 
podlegają waloryzacji.  

Cenę oferty należy obliczyć jak w formularzu ofertowym.  

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza. 

 

XIII OCENA OFERT 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający 
będzie się kierował 
następującymi kryteriami oceny: 
Lp.  

Kryterium  Ranga  

1  Cena  60 punktów  
(tj. 60 % całości punktacji)  

2  doświadczenie koordynatora, 
który będzie wyznaczony do 
realizacji zamówienia 

40 punktów  
(tj. 40 % całości punktacji)  

 
1. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:  
1) Cena:  
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów (60%)  
wartość oferty o najniższej cenie  
Wartość punktowa = ----------------------------------------- x 100 x 60 %  
wartość oferty ocenianej  
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2) Doświadczenie koordynatora, który będzie wyznaczony do realizacji zamówienia. 
 
Oceniane będzie wskazane w ofercie,doświadczenie koordynatora, który będzie wyznaczony 
do realizacji zamówienia, zgodnie z §1 ust. 3 pkt.1 SIWZ. 1) zamawiający dokonuje oceny 
ofert, przyznając odpowiednią ilość punktów za spełnienie kryterium, w sposób określony 
poniżej: a)doświadczeniekoordynatora w organizacji5 i więcejwycieczek szkolnych -3pkt. 
b)doświadczenie koordynatora w organizacjiod 3 do 4więcej wycieczek szkolnych –2pkt. 
c)doświadczenie koordynatora w organizacjiod 1 do2 wycieczek szkolnych* -1 pkt.  
2) Ocena odbędzie się na podstawie złożonej oferty  
3)Punkty przyznane w kryterium2podstawia się do wzoru: PK2= [DR /DN x40% ] x 100 PK2 –
sumapunktów dla kryterium2, DR–liczbapunktów wkryterium przyznanych przez komisję w 
ofercie badanej, DN–najwyższaliczbapunktów w kryterium przyznana przez komisję, W 
przypadku braku wskazania doświadczenia koordynatora w organizacji wycieczek szkolnych 
oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium. 
 
2. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w/g poszczególnych 
kryteriów.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę 
punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.  

3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za 
wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

XIV FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce  zamieszkania  i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności  
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona  i nazwiska ,siedziby  albo 
miejsca zamieszkania  i adresy, jeżeli są miejscami  wykonywania działalności wykonawców 
którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym  kryterium oceny ofert i 
łączną punktację; 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
3)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach , o których mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności  lub funkcjonalności ; 
4) unieważnieniu postępowania  - podając uzasadnienie  faktyczne i prawne. 
5) W przypadkach , o których mowa w art. 24 ust.8 ustawy Pzp informacja , o której mowa w 
ust.1 pkt.2 będzie zawierała  wyjaśnienie powodów , dla których dowody przedstawione  
przez wykonawcę, zamawiający uznał  za niewystarczające. 
2. Zamawiający udostępni  informacje zgodnie z ustawą, na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym  w swojej siedzibie. 
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3. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na 
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców, w której 
wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami. 

 

XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

XVI WZÓR UMOWY 

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 8 do SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany treści SIWZ w zakresie określonym we wzorze umowy. 

 

XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci 
odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz 
postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.  
Wykonawcy , przysługuje odwołanie wyłącznie  od niezgodnej  z przepisami  ustawy czynności 
Zamawiającego  podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub zaniechania czynności 
, do której zamawiający  jest zobowiązany  na podstawie ustawy.  
Wykonawcy, przysługuje  odwołanie  wyłącznie od czynności : 
a) określenia warunków  udziału w postępowaniu ; 
b) wykluczeni odwołującego z postępowania o udzielenie  zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego ; 
d) opisu przedmiotu  zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Odwołanie powinno wskazywać  czynność lub zaniechanie  czynności zamawiającego , której 
zarzuca się  niezgodność z przepisami  ustawy, zawierać zwięzłe  przedstawienie zarzutów , 
określać żądanie  oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej , 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym  za pomocą ważnego  
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka , spełniającego wymagania  dla 
danego rodzaju podpisu. 
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu  przed upływem terminu  do wniesienia 
odwołania  w taki sposób , aby mógł on  zapoznać się z jego treścią  przed upływem tego 
terminu. 
Domniemywa  się, iż zamawiający  mógł się zapoznać z treścią odwołania  przed upływem 
terminu  do jego wniesienia, jeżeli przesłanie  jego kopii nastąpiło przed upływem  terminu do 
jego wniesienia  przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej. 
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Odwołanie wnosi się: 
1) W terminie 5 dni  od dnia przesłania informacji  o czynności zamawiającego  stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  w sposób określony  w art.180 ust.5 
ustawy Pzp.  zdanie drugie  albo w terminie 10 dni  - jeżeli zostały  przesłane  w inny sposób; 
2) W terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia  o zamówieniu  w Biuletynie  zamówień 
Publicznych  lub Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia  na stronie internetowej ( 
wobec treści  ogłoszenia i postanowień  SIWZ); 
3) W terminie 5 dni  od dnia , w którym  powzięto  lub przy zachowaniu  należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach   stanowiących  podstawę  jego wniesienia  
( wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2).  

 

XVIII DODATKOWE INFORMACJE 

1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla 
swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej 
do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje 
już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.  

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji 
opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.  

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

12. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 
7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579, ze zm.) 
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Załączniki do SIWZ: 

Załącznik 1 – formularz ofertowy  

Załącznik 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik 4 – zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów 

Załącznik 5 – grupa kapitałowa 

Załącznik 6 – wykaz usług 

Załącznik 7 - projekt umowy 

Załącznik 8 – wykaz wycieczek  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


