
Chełm Śląski: Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin Tychy 
Imielin linią 554

Numer ogłoszenia: 270551 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski , ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. 
śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie przewozów 
pasażerskich autobusami na trasie Imielin Tychy Imielin linią 554.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Organizowanie 
przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin Tychy Imielin linią 554. Przewozy muszą być 
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego rozkładem jazdy w godzinach 3.00 
24.00 od poniedziałku do piątku i w godzinach 5.00 24.00 w soboty, niedziele i święta. Autobusy o 
pojemności minimum 100 osób muszą posiadać minimum dwoje drzwi z czego jedne min. o 
szerokości 100 cm (możliwa wizja lokalna). Zamawiający będzie uiszczał opłatę za wozokilometry 
przejechane na terenie gminy (tj. długość trasy 9,7 km). Łącznie w przeciągu miesiąca (w 
zależności od ilości dni wolnych i roboczych ) do wykonania jest średnio w ciągu miesiąca 12.000 
wozokilometrów (teren gminy).Łączny przebieg trasy od przystanku Imielin most poprzez gminę 
Chełm Śląski, Bieruń do przystanku Tychy dworzec PKP. Wykonawca zapewni zakup biletów 
jednorazowych i miesięcznych w wydzielonych punktach bądź w autobusie, które będzie 
utrzymywał na własny koszt. Cena biletów nie może być większa niż aktualnie obowiązujące w 
KZK GOP (dotyczy również zniżek). Każdorazowa zmiana cen biletów bądź zniżek wymaga 
pisemnej akceptacji zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 
01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW



• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. W celu wskazania spełnienia niniejszego warunku należy 
posiadać certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez 
weryfikacje złożonych dokumentów . 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w zakresie przedmiotowych usług co 
najmniej jedną usługę tożsamą wielkością z przedmiotem zamówienia ; ocena 
nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu . 3) dysponowania potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: ocena nastąpi poprzez 
weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu . 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia . W celu wykazania spełnienia niniejszego 
warunku Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,- zł . 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonej przez 
wykonawcę polisy .Polisa musi być opłacona , a w przypadku jej braku należy 
przedstawić inny dokument potwierdzający iż wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej i od nieszczęśliwych wypadków w zakresie 
prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia lub w przypadku gdy 
ubezpieczenie obejmuje okres krótszy od czasu świadczenia usługi będącej 
przedmiotem zamówienia złoży oświadczenie że Wykonawca ubezpieczy się w 
zakresie jw. na czas trwania usługi będącej przedmiotem zamówienia . 5) 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy Wykonawca powołuje się przy 
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i finansowa), na zasoby innych 
podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których 
będzie dysponował wykonawca ; ocena nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . 6) 
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie 



oświadczenia, że Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie 
zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I 
DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - 
wymagane dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 2. oświadczenie potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
oświadczenie wg własnego wzoru 3. oświadczenie potwierdzające , że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - oświadczenie wg własnego wzoru . 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do 
wykluczeniu Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 6. 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej co Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 7. 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 8 
Certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . 6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - 
wymagane dokumenty: 1. polisa OC do wglądu ,bądź inny dokument stwierdzający 
iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 6.3 Zdolność 
techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych usług, w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te 
roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz osób zgodnie z 
warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania 



zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wg. Wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 6.4 Ponadto Zamawiający żąda złożenia 
następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. 
pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia 
Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z 
oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 - składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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. 6.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 
ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez Wykonawców 
występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy wskażą 
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana 
forma składania dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez 
Wykonawcę - oryginał, 2. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty 
niż Wykonawca - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 3. pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku 
obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym 
przez Wykonawcę. 6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie 



przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. W celu wskazania spełnienia niniejszego warunku należy 
posiadać certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez 
weryfikacje złożonych dokumentów . 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w zakresie przedmiotowych usług co 
najmniej jedną usługę tożsamą wielkością z przedmiotem zamówienia ; ocena 
nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu . 3) dysponowania potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: ocena nastąpi poprzez 
weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu . 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia . W celu wykazania spełnienia niniejszego 
warunku Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,- zł . 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonej przez 
wykonawcę polisy .Polisa musi być opłacona , a w przypadku jej braku należy 
przedstawić inny dokument potwierdzający iż wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej i od nieszczęśliwych wypadków w zakresie 
prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia lub w przypadku gdy 
ubezpieczenie obejmuje okres krótszy od czasu świadczenia usługi będącej 
przedmiotem zamówienia złoży oświadczenie że Wykonawca ubezpieczy się w 
zakresie jw. na czas trwania usługi będącej przedmiotem zamówienia . 5) 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy Wykonawca powołuje się przy 
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i finansowa), na zasoby innych 
podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których 
będzie dysponował wykonawca ; ocena nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . 6) 
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 



art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie 
oświadczenia, że Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie 
zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I 
DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - 
wymagane dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 2. oświadczenie potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
oświadczenie wg własnego wzoru 3. oświadczenie potwierdzające , że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - oświadczenie wg własnego wzoru . 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do 
wykluczeniu Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 6. 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej co Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 7. 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 8 
Certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . 6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - 
wymagane dokumenty: 1. polisa OC do wglądu ,bądź inny dokument stwierdzający 
iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 6.3 Zdolność 
techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych usług, w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te 
roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz osób zgodnie z 



warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wg. Wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 6.4 Ponadto Zamawiający żąda złożenia 
następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. 
pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia 
Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z 
oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 - składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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. 6.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 
ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez Wykonawców 
występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy wskażą 
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana 
forma składania dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez 
Wykonawcę - oryginał, 2. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty 
niż Wykonawca - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 3. pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku 
obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym 



przez Wykonawcę. 6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie 
przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. W celu wskazania spełnienia niniejszego warunku należy 
posiadać certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez 
weryfikacje złożonych dokumentów . 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w zakresie przedmiotowych usług co 
najmniej jedną usługę tożsamą wielkością z przedmiotem zamówienia ; ocena 
nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu . 3) dysponowania potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: ocena nastąpi poprzez 
weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu . 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia . W celu wykazania spełnienia niniejszego 
warunku Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,- zł . 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonej przez 
wykonawcę polisy .Polisa musi być opłacona , a w przypadku jej braku należy 
przedstawić inny dokument potwierdzający iż wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej i od nieszczęśliwych wypadków w zakresie 
prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia lub w przypadku gdy 
ubezpieczenie obejmuje okres krótszy od czasu świadczenia usługi będącej 
przedmiotem zamówienia złoży oświadczenie że Wykonawca ubezpieczy się w 
zakresie jw. na czas trwania usługi będącej przedmiotem zamówienia . 5) 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy Wykonawca powołuje się przy 
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i finansowa), na zasoby innych 
podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których 
będzie dysponował wykonawca ; ocena nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia 



złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . 6) 
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie 
oświadczenia, że Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie 
zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I 
DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - 
wymagane dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 2. oświadczenie potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
oświadczenie wg własnego wzoru 3. oświadczenie potwierdzające , że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - oświadczenie wg własnego wzoru . 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do 
wykluczeniu Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 6. 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej co Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 7. 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 8 
Certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . 6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - 
wymagane dokumenty: 1. polisa OC do wglądu ,bądź inny dokument stwierdzający 
iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 6.3 Zdolność 
techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych usług, w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te 



roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz osób zgodnie z 
warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wg. Wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 6.4 Ponadto Zamawiający żąda złożenia 
następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. 
pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia 
Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z 
oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 - składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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. 6.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 
ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez Wykonawców 
występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy wskażą 
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana 
forma składania dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez 
Wykonawcę - oryginał, 2. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty 
niż Wykonawca - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 



Wykonawcę. 3. pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku 
obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym 
przez Wykonawcę. 6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie 
przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. W celu wskazania spełnienia niniejszego warunku należy 
posiadać certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez 
weryfikacje złożonych dokumentów . 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w zakresie przedmiotowych usług co 
najmniej jedną usługę tożsamą wielkością z przedmiotem zamówienia ; ocena 
nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu . 3) dysponowania potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: ocena nastąpi poprzez 
weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu . 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia . W celu wykazania spełnienia niniejszego 
warunku Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,- zł . 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonej przez 
wykonawcę polisy .Polisa musi być opłacona , a w przypadku jej braku należy 
przedstawić inny dokument potwierdzający iż wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej i od nieszczęśliwych wypadków w zakresie 
prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia lub w przypadku gdy 
ubezpieczenie obejmuje okres krótszy od czasu świadczenia usługi będącej 
przedmiotem zamówienia złoży oświadczenie że Wykonawca ubezpieczy się w 
zakresie jw. na czas trwania usługi będącej przedmiotem zamówienia . 5) 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy Wykonawca powołuje się przy 
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i finansowa), na zasoby innych 



podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których 
będzie dysponował wykonawca ; ocena nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . 6) 
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie 
oświadczenia, że Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie 
zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I 
DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - 
wymagane dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 2. oświadczenie potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
oświadczenie wg własnego wzoru 3. oświadczenie potwierdzające , że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - oświadczenie wg własnego wzoru . 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do 
wykluczeniu Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 6. 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej co Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 7. 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 8 
Certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . 6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - 
wymagane dokumenty: 1. polisa OC do wglądu ,bądź inny dokument stwierdzający 
iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 6.3 Zdolność 
techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych usług, w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te 
roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz osób zgodnie z 
warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wg. Wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 6.4 Ponadto Zamawiający żąda złożenia 
następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. 
pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia 
Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z 
oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 - składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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. 6.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 
ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez Wykonawców 
występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy wskażą 
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana 
forma składania dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez 



Wykonawcę - oryginał, 2. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty 
niż Wykonawca - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 3. pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku 
obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym 
przez Wykonawcę. 6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie 
przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. W celu wskazania spełnienia niniejszego warunku należy 
posiadać certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez 
weryfikacje złożonych dokumentów . 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w zakresie przedmiotowych usług co 
najmniej jedną usługę tożsamą wielkością z przedmiotem zamówienia ; ocena 
nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu . 3) dysponowania potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: ocena nastąpi poprzez 
weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu . 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia . W celu wykazania spełnienia niniejszego 
warunku Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,- zł . 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonej przez 
wykonawcę polisy .Polisa musi być opłacona , a w przypadku jej braku należy 
przedstawić inny dokument potwierdzający iż wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej i od nieszczęśliwych wypadków w zakresie 
prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia lub w przypadku gdy 
ubezpieczenie obejmuje okres krótszy od czasu świadczenia usługi będącej 
przedmiotem zamówienia złoży oświadczenie że Wykonawca ubezpieczy się w 
zakresie jw. na czas trwania usługi będącej przedmiotem zamówienia . 5) 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy Wykonawca powołuje się przy 



wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i finansowa), na zasoby innych 
podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których 
będzie dysponował wykonawca ; ocena nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . 6) 
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie 
oświadczenia, że Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie 
zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I 
DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - 
wymagane dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 2. oświadczenie potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
oświadczenie wg własnego wzoru 3. oświadczenie potwierdzające , że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - oświadczenie wg własnego wzoru . 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do 
wykluczeniu Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 6. 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej co Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 7. 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 8 
Certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym na trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym drogowym . 6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - 
wymagane dokumenty: 1. polisa OC do wglądu ,bądź inny dokument stwierdzający 
iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 6.3 Zdolność 



techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych usług, w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te 
roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz osób zgodnie z 
warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wg. Wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 6.4 Ponadto Zamawiający żąda złożenia 
następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. 
pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia 
Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z 
oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 - składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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. 6.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 
ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez Wykonawców 
występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy wskażą 
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 



potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana 
forma składania dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez 
Wykonawcę - oryginał, 2. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty 
niż Wykonawca - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 3. pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku 
obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym 
przez Wykonawcę. 6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie 
przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny 
podmiot  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 



składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.chelmsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.chelmsl.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm 
Śląski pokój nr 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


