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Gmina Mielec  

Ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec 

 

                    Mielec dnia, 12.06.2019 

ZPM.271.9.2019  

 

 

 

 

       SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy 

Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2019/2020 roku                    

wraz z odwozem 

 
 

 

          Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej                                       

            w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  nr 559900-N-2019 z dnia 2019-06-12 r. 
 

CPV:    60 11 34 00 – 7 – transport osób niepełnosprawnych 

 

                                                     

Zatwierdził:  

        Wójt Gminy Mielec 

           /-/ Józef Piątek 
 

 

 

 

 
                                                                      

         

Sporządził: Inspektor Andrzej Bieniek  tel. 17 774 56 46, a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

 

 

 

mailto:a.bieniek@ug.mielec.pl


2 
 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Nazwa Zamawiającego :    Gminy Mielec  

REGON:     690581910 

NIP:       8171981902 

Adres:                 ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec  

Strona internetowa:               www.gmina.mielec.pl 

 

Godziny urzędowania   Poniedziałek – Czwartek 7 30 - 1530  

      Piątek 7 30 – 1400 

 

tel. / fax          17 773 05 90,  

e- mail:           a.bieniek @ug.mielec.pl 

 

Platforma elektronicznego fakturowania (PEF) NR PEPPOL – NIP 8171981902 

 

Wymagane jest przesyłanie ofert pisemnie na adres pocztowy:  

Gmina Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) W kwestiach nieuregulowanych 

powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.  

2.Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.gmina.mielec.pl/ 

3.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4.Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.  

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

9.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest :     

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Mielec 

dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2019/2020 roku wraz z odwozem 

 

1) Ośrodek Rehabilitacyjno  Edukacyjno Wychowawczy w Mielcu,  

ul. Wojsławska 278        

2) Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy – filia Wola Pławska    

3) Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II 

w Mielcu     

4)    Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mielcu, ul. Królowej Jadwigi 1,   

http://www.gmina.mielec.pl/
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5) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Św. Józefa w Mielcu ul. Wolności 

164/2, 39-300 Mielec 

 

 

Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych.26  
 

 

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej tras opisanych w przedmiocie 

zamówienia  w celu sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.  

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców – wzór Wykaz podwykonawców, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,                    

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje 

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9. Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy następującego kodu (CPV): 

60 11 34 00 – 7 – transport osób niepełnosprawnych 

 

IV. ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej 

pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą 

czynności polegające na: kierowaniu pojazdami. 

 

2.Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający postanawia, że: 

1) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę 

w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich 

czynności, o których mowa w ust. 1; 

2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży  

do wglądu dowody, z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących 

czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  

od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami  

o ochronie danych osobowych; 



4 
 

3) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 2 w pkt 2                

w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku, o którym mowa niniejszym rozdziale SIWZ. 

4) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r.                            

o minimalnym wynagrodzeniu (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r.  

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.  

(Dz. U. poz. 1747), liczby pracowników zobligowanych do wykonania czynności, 

o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez 

podwykonawców, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy (firmy) 

podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie 

prawnym, wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, 

który podwykonawca będzie realizował, a także uprawnienia podwykonawców do 

wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. 

V.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE  

art. 67 ust. 1 Pzp 

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia 

przedmiotowego zamówienia, Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia 

zamówień podobnych,  

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Od dnia1 wrzesień 2019 rok do dnia 31 sierpień 2020 rok 

 

- od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych/letnich i 

innych dni dodatkowo wolnych od nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,  

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawca: 

1) posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

(tekst jedn. Dz. U z 2019r., 58 z późn. zm.), 

 

2) wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie min. 1 usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do 

szkoły/ośrodka. Wartość świadczonej usługi musi wynosić min. 130 000 zł brutto, 

 

3) dysponuje osobami do opieki w czasie przewozu w ilości gwarantującej 

zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przewożonym uczniom tzn. pomoc w 
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przemieszczaniu się oraz pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc, co najmniej 

cztery osoby oraz kierowcami posiadającymi uprawnienia określone w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą o transporcie drogowym, w ilości 

niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej cztery 

osoby, Kierowca lub opiekun musi posiadać kurs udzielania pierwszej 

pomocy.  

 

4) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym do ruchu 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

(Dz.U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm), tj.: pojazdem typu bus przystosowanym  

do przewozu uczniów niepełnosprawnych, sprawnym technicznie, wyposażonym  

w atestowany sprzęt zabezpieczający specjalne oznakowanie, umożliwiającym 

transport wózków inwalidzkich, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz 

wymaganej ilości uczniów niepełnosprawnych na każdej trasie, minimum 4 busy 

w tym dwa umożliwiające transport wózków inwalidzkich o liczbie miejsc co 

najmniej 9 (z kierowcą) każdy. 

3. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych  

w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp. 

4. 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 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

5. 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 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia . 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności  

są wymagane. 

8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK  

PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa                    

w rozdziale VII, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ. 
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2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII  

Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                      

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 

do SIWZ. 

3. Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia o którym mowa w ust.1 i w ust 2 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu,  w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach                      

w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 2 

6. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) licencję na przewóz osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym  

z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz. U z 2017r., poz.2200 z późn. zm.) 

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, 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, którego wzór stanowi  załącznik nr 8 do SIWZ; 

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją         

o podstawie do dysponowania tymi osobami – którego wzór stanowi załącznik  

nr 9 do SIWZ, 

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją                        

o podstawie do dysponowania tymi zasobami którego wzór stanowi załącznik  

nr 10 do SIWZ, 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

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

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

8. Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

(Dz. U.  z 2016 r. poz. 1126). 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia  

na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać 

kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia  

na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym 

opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), lub osobiście,  

lub za pośrednictwem posłańca lub faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną . 

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

3. W korespondencji do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

referencyjnym określonym w SIWZ tj. ZPM.271.9.2019 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:  

e-mail a.bieniek@ug.mielec.pl, a faksem na nr +48 17 773 05 91 

5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 

należy kierować na adres Zamawiającego Gmina Mielec ul. Głowackiego 5,                             

39-300 Mielec -  sekretariat 

 

 

przetarg pn.:  

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Mielec 

dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2019/2020 roku wraz z odwozem 

nr referencyjny ZPM.271.9.2019 

6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

P. Andrzej Bieniek tel 17 774 56 66,  P. Barbara Szwakop  tel. 17 774 56 41 

e-mail: a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. 

2. Wykonawca składa ofertę w postaci załącznika nr 3 - Formularz ofertowy wraz                     

z załącznikiem nr 4, 5 i 6 do SIWZ, ewentualnie dołącza Zobowiązanie innych 

podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 11. 

3. Warunki formalne sporządzenia oferty: 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności                     

w formie pisemnej; 

2) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez 

osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy  

lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy; 

3) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, 

a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego  

na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych,  

nie zapisanych stron; 

4) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę; 

5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

6) oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 

zdekompletowanie; 

7) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu z napisem. 

 

OFERTA NA: 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy 

Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2019/2020 roku wraz z 

odwozem ZPM-271.9.2019 

NIE OTWIERAĆ PRZED 24.06.2019  r. GODZ. 08:00 

 

4. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż                        

w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 

spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
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5.  Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od 

pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

6. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu 

ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie 

złożonej oferty i złożenie nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, 

zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym to oświadczenie powinno być złożone 

w taki sam sposób jak oferta, dodatkowo z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

XII. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp, i informuje,  

że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  

do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy,  

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

1. Termin składania ofert upływa w dniu  24.06.2019 r. o godz. 08:00  

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ należy 

przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,                           

39-300 Mielec – sekretariat  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 roku r. o godz. 08:00 w siedzibie  

Zamawiającego Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec - sala 

posiedzeń   

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca oblicza cenę zgodnie ze SIWZ na formularzu ofertowym, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

4. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji. 

7. Wykonawca powinien skalkulować cenę mając na uwadze ewentualne zmiany stawki 

podatku VAT. Wartość umowy brutto nie ulega zmianie. 

8. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne  

do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać przedmiotu umowy .  

9. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających  

z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

 

XV. PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY  

Wszelkie zmiany Umowy zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej załącznik  

nr 2 do SIWZ. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

Opis kryteriów, którymi podmiot przeprowadzający procedurę będzie się kierował 

przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a 

jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, podmiot 

przeprowadzający procedurę wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego 

1) Oferty będą oceniane w kryterium: 

Kryterium ,,cena oferty brutto za jeden dzień dowozu jednego dziecka 

uczestniczącego              w zajęciach.’’(C) - waga kryterium - 60 % 

W trakcie oceny oferty kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie                                

z poniższym wzorem :  

  C = Cmin. :  Cb. x 100 pkt  x 60% 

 

gdzie: 

C  - liczba uzyskanych punktów 

Cmin  - oferta brutto najniższa 

Cb   - oferta brutto badanej oferty  

 

Kryterium ,,parametry techniczne’’ – rok produkcji samochodów (P) - 40 % 

Rok produkcji samochodu  od 2019 r. do 2009 r. – 25 pkt  

Rok produkcji samochodu  od 2008 r. do 2003 r. – 20 pkt  

Rok produkcji samochodu  od 2002 r. do 1997 r. – 15 pkt  

Rok produkcji samochodu  od 1996 r. do 1991 r. – 10 pkt  
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Rok produkcji samochodu  poniżej 1990 r.      – 5 pkt  

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie dołączonego do oferty wykazu pojazdów 

Oferta Wykonawcy zostanie oceniona w zakresie danych dotyczących roku produkcji 

samochodu dla każdego wymienionego pojazdu w załączniku do oferty nie więcej niż                      

4  w tym 2 przeznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim .Wpisanie w wykazie 

większej liczby samochodów nie spowoduje przyznania większej ilości punktów w tym 

kryterium. 

W przypadku wykazania większej ilości pojazdów niż wymagane w będą brane pod uwagę                          

4 najmłodsze pojazdy . 

 

Oferty otrzymują punkty w oparciu o podany w ofercie rok produkcji samochodu. Oferta w 

tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt przyznanych wg wzoru  

   P = (Sof) x 40% 

gdzie: 

P - liczba uzyskanych pkt w kryterium ,,Parametry techniczne” 

(Sof) – suma punktów przyznanych w badanej ofercie wg skali punktowej rok produkcji 

samochodu ( przedziały czasowe jak powyżej) 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 

punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach w/w kryterium wg wzoru. 

                                       Pkt = C + P 

Punkty obliczane będą do dwóch miejsc po przecinku  

W przypadku gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama punktację . Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z najniższą ceną .  

2) Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy wynik (maksymalna suma przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

3) Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i 

niepodlegających odrzuceniu. 

4) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego /podmiot  przeprowadzający 

procedurę lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy cena całkowita 

jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, podmiot przeprowadzający procedurę 

zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.    

5) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

wykonawcy. 

6) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

przez podmiot przeprowadzający procedurę ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta 

została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez 

Zamawiającego. 
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XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, 

Kodeksu cywilnego, wymogami specyfikacji i zapisami określonym we wzorze 

Umowy stanowiącym załącznik nr 2  do SIWZ. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

określonym w art. 94 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą.  

3. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani przed zawarciem umowy do złożenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać 

strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych  

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży polisę OC w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną minimum 50 000,00 zł.  

Nie przedłożenie polisy przed podpisaniem umowy jest równoznaczne z odstąpieniem 

Wykonawcy od zawarcia umowy z jego winy. Dokument należy przedłożyć w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

7. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez 

podwykonawców, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy 

(firmy) podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni 

w obrocie prawnym, wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu 

zamówienia, który podwykonawca będzie realizował, a także uprawnienia 

podwykonawców do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Nie wymagane 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Nie wymagane 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 

innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał 
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interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

3. Odwołanie przysługuje 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 Pzp. 

 

4. 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. 

 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu, przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada 

na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się 

następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

8. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 

przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

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

zamieszkania Zamawiającego. 

 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
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12. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1481  

z późn zm.) ) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

13. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 

odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

14. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 

Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.  

 

15. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 

 

16. 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 uchylenie orzeczenia lub o 

zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

 

17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

 

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., 
Urząd Gminy Mielec informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie 
Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. 

2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod 
adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację 
postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o 
dostępie do informacji publicznej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie 
internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielec, jeśli taki obowiązek będzie 
wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

5. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z 
obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 



15 
 

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.. 

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionej ustawy jest obligatoryjne. 
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

12. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznikami do SIWZ są: 

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2  Wzór umowy 

Załącznik nr 3  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 4  Wykaz podwykonawców 

Załącznik nr 5  Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia 

Załącznik nr 6  Oświadczenie o niepodleganiu z wykluczenia 

Załącznik nr 7  Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 8  Wzór wykazu wykonanych usług 

Załącznik nr 9  Wzór wykazu osób 

Załącznik nr 10 Wzór wykazu narzędzi 

Załącznik nr 11 Wzór zobowiązania innych podmiotów 


