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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust.8 ustawy o zamówieniach publicznych na: 

 

Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zakładu Produkcji Wód  

Numer nadany przez Zamawiającego EPS- 01/15 

 
I. Zamawiający 
 

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna 
Ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój 
Tel: 013 43 57 401 fax  01343 57 475 
strona internetowa : www.uzdrowisko-rymanow.com.pl 
e-mail:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 
ust.8 ustawy PZP. 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z dnia 9.08.2013 r.poz.907) 

III. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zakładu 
Produkcji Wód. Szczegóły dotyczące wymagań, jakie postawił Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu opisano w załączniku nr 4 – opis przedmiotu zamówienia. 

 

 kod CPV 60 10 00 00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego 
 

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych – pakietów. Każdy z pakietów oceniany 
będzie osobno. 

Pakiety Wymagania odnośnie samochodu 

Przewidywana ilość 

kilometrów do 

przejechania w czasie 

obowiązywania umowy 

Przewidywana ilość 

samochodów o 

podanych 

parametrach 

Pakiet I Ładowność co najmniej 1,4 tony i 

możliwość przewozu co najmniej 2 palet 

Euro 

45 000 
1 

Pakiet II Ładowność co najmniej 7 ton i możliwość 

przewozu co najmniej 10 palet Euro   
30 000 1 

Pakiet III Ładowność co najmniej  8 ton i możliwość 

przewozu co najmniej 12 palet Euro, 

pojazd musi być wyposażony w windę 

hydrauliczną o udźwigu minimalnym 850 

kg 

35 000 

1 

http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/
mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl


 
 

 

 

 

 

Pakiet IV Ładowność co najmniej  13 ton i 

możliwość przewozu co najmniej 18 palet 

Euro, pojazd musi być wyposażony w 

windę hydrauliczną o udźwigu minimalnym 

850 kg 

25 000 

1 

Pakiet V Ładowność co najmniej  14  ton i 

możliwość przewozu co najmniej 20 palet 

Euro, pojazd musi być wyposażony w 

windę hydrauliczną o udźwigu minimalnym 

850 kg 

23 000 

1 

 

 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 
ust.1 pkt.6 i 7. 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII.  Liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 
VIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
IX. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub 
całości zamówienia podwykonawcom. 
 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 
X. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany  termin wykonania zamówienia: do 31.12.2016 r. 
 
 
XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 
nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art.24 ust.1; 
oraz 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 



 
 

 

 

 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
 - dysponowania samochodami o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 4   

do SIWZ– opis przedmiotu zamówienia  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
 
2. 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. 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki 
Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia zgodnie z art. 26 PZP. 
 
 
XII. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału oraz 
wykazujące  brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 
 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 

a) wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 
do siwz. Wykonawca wpisuje w formularzu ofertowym oferowaną cenę netto za przewóz na 
odległość 1 km (kolumna 3) i wylicza wartość netto, wartość VAT i wartość brutto (kolumny 
5,6,7). Wykonawca może zaoferować dowolną ilość pakietów, każdy z pakietów oceniany 
będzie osobno przy zastosowaniu kryteriów opisanych w rozdziale XVI siwz. 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 
2 do siwz 

c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  z wykorzystaniem wzoru 
– załącznik nr 3 do siwz 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w a w przypadku osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy. 
Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej/lista podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej - według wzoru określonego w załączniku Nr. 9 do SIWZ.- 
zgodnie z art.26 ust.2 d 
 
3. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 2a składa dokument lub 



 
 

 

 

 

 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 
b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 2. Wykonawca składa dokument 
zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 
wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 
 
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Oferta powinna 
zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. XII. 2 a oraz XII.1.b,c dla każdego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
XIII. Opis przygotowania oferty 
1. 
1.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
1.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

1.3 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
1.4 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

1.5 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo) w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

1.6 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

1.7 Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda 
strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „za zgodność z 
oryginałem” i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

1.8 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
oraz dane. 

1.9 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

1.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu jeśli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić 
będzie wątpliwości co do jej prawdziwości. 

1.11 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

1.12   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
 

 
2. Oferta wspólna 
 

W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 



 
 

 

 

 

 

2.1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 

2.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ 
partnerów - należy załączyć do oferty 

2.3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w 
przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została 
zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia. 

 
 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 
3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. 
 
 
3.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:  
 
 
„Uzdrowisko Rymanów” S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój.   
 
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy z dopiskiem: 
 

Oferta na świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zakładu Produkcji Wód numer 
postępowania EPS- 01/15- nie otwierać przed dniem 18.12.2015 r.  godzina 1000 

3.3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. XIV zostaną zwrócone bez otwierania 
niezwłocznie – art. 84 ust. 2. PZP 
 
3.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie 
przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 1 i 2, koperta będzie dodatkowo 
oznaczona „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” 
 
3.5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione uczestnikom postępowania. 
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zastrzeżone 
informacje oferty winny być wyróżnione, odróżnione od jawnych elementów i oznakowane 
„tajemnica przedsiębiorstwa” 
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy 
będzie bezskuteczne wobec Zamawiającego. 
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie – art.86 ust. 4 PZP 



 
 

 

 

 

 

 
XIV. Termin i miejsce składania ofert 
 
1. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia  
18.12.2015 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego : 
„Uzdrowisko Rymanów” S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój –Sekretariat Zarządu . 
 
XV. Otwarcie ofert 
 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.12.2015 r. o godz. 10:00 w: 
„Uzdrowisko Rymanów” S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój –pok. nr 17 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego 
oferta jest otwierana i zaoferowaną przez niego cenę.  
Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 
Wykonawcom na ich wniosek. 
Oferty przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 
 
XVI. Sposób obliczania ceny, kryteria oceny oferty i ich znaczenie. 
 
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na poszczególne rodzaje środków 
transportu (tj. wymagana ładowność i możliwość przewozu ilości palet). Wybór zostanie 
dokonany po jednym samochodzie dla każdego rodzaju środków transportu. Podstawą do 
wyboru najkorzystniejszej oferty będzie wartość określona w załączniku nr 1 do siwz – formularz 
ofertowy pkt. 1 w kolumnie 7 – razem wartość brutto dla każdego rodzaju środka transportu. Jeżeli 
zostaną złożone oferty o takiej samej cenie w poszczególnych środkach transportu, Zamawiający 
wezwie wykonawców którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
3. Wartość brutto podana w kolumnie 7 formularza ofertowego winna obejmować wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego, musi być podana cyfrowo w złotych polskich. 
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
5. Cena netto oraz cena brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku.   
6.  

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie  kryterium – cena 100 % 
 
Kryteria oceny ofert  

Nr Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania 

1 Cena  100% według wzoru: 

X=(wartość brutto oferty najtańszej /wartość 
brutto danej oferty ) x 100%  

 
 
 



 
 

 

 

 

 

Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 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, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
XVII. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust.1 pkt.1 PZP) 
2. Bieg terminu 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. (art. 85 ust.2 PZP).  
 
XVIII. Wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XIX. Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy zawartej w wyniku 
niniejszego postępowania, prowadzone będą w złotych polskich. 
 
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXI. Warunki umowy 
 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej 
specyfikacji. 
 
XXII. Tryb udzielania wyjaśnień 
 
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego,  
faksem: 013 4357475 lub e-mailem: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 
 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, nie później jednak niż na dwa dni przed upływem terminu 
składania ofert, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:  Daniel 
Smoleń tel. 134357428, Marek Krzysztyński,134357765, e-mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-
rymanow.com.pl,  
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców. 
 
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
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1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, 
przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI 
ustawy.  
 
XXIV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 
 
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce 
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 
b) zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego 
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, zastrzeżeniem art. 183 Ustawy. 
6. Ogłoszenie o zawarciu umowy Zamawiający umieści na stronach portalu internetowego Urzędu  
Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej. 
XXV. Załączniki:  
1/ Załącznik nr 1 -formularz ofertowy 
2/ Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3/ Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
4/ Załącznik nr 4 -opis przedmiotu zamówienia 
5/ Załącznik nr 5 - rozliczenie wykonanych usług transportowych 
6/ Załącznik nr 6 - instrukcja nadzoru środków transportu 
7/ Załącznik nr 7 - wzór umowy 
8/Załącznik nr  8 - ryczałtowy wykaz kilometrów 
9/ Załącznik nr 9 –informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 
 
 

                     ZATWIERDZAM:  
 
 
    ____________________________________ 
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