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MOSiR.271.1.2018                      Krosno, dnia 28.03.2018r. 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

„Usługi przewozowe na zawody sportowe dzieci i młodzieży” 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych  

równowartość kwoty 221 000 euro 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Bursaki 41 

38-400 KROSNO 

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30; od poniedziałku do piątku 

tel. (0-13) 43 62 123 

e-mail: halakrosno@wp.pl 

strona internetowa Zamawiającego: www.mosirkrosno.pl 

 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

60000000 – 9 – usługi w zakresie transportu drogowego 

 

2.2. Przedmiot zamówienia:  

Zakres zamówienia obejmuje :  

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozowej na zawody 

sportowe dzieci i młodzieży na terenie Polski we wszystkie dni tygodnia.  

Realizacja zamówienia odbywać się będzie wg bieżących potrzeb i na zlecenie 

Zamawiającego.  

2.2.1. Przewoźnik winien dysponować co najmniej 6 busami z przeznaczeniem do 

przewozu osób od 9 do 20 i co najmniej 2 autobusami do przewozu minimum 40 

osób.  

2.2.2. Podstawienie pojazdu następuje w terminie i o godzinie wyznaczonej przez 

Zleceniodawcę w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 

2.2.3. Rozpoczęcie zleconego kursu liczy się od miejsca podstawienia 

busa/autobusu. 
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2.2.4. Oferowana  cena za 1 km przebiegu busa/autobusu zawiera dodatkowe 

opłaty  ( opłaty postojowe, tranzytowe, parkingowe i  inne) 

2.2.5. W przypadku awarii technicznej pojazdu Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie  do zapewnienia środka transportu zastępczego. 

 

Usługi przewozowe świadczone będą busami/autobusami przystosowanymi do 

przewozu dzieci i młodzieży, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, 

higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do 

świadczenia tych usług. 

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia 

podwykonawcom. 

 

6. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia 

6.1. Termin wykonania zamówienia:  

Rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy 

Zakończenie – 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie wg bieżących potrzeb i na zlecenie 

Zamawiającego. 

6.2. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 

 

7.1. Spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

7.1.1. Określenie warunków. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, 

iż posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 
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wymaganą przez ustawę z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 

2012 r. poz.1265 z późn. zm.). 

 

7.2. Spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.  

7.2.1. Określenie warunków. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

 

7.3. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. 

7.3.1. Określenie warunków. 

a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, iż 

dysponuje: 

- co najmniej 6 busami z przeznaczeniem do przewozu od 9 do 20 osób, 

- co najmniej 2 autobusami do przewozu minimum 40 osób. 

Wymagania dotyczące pojazdów: 

a/ sprawne technicznie tj. pojazd używany do transportu dzieci i młodzieży musi 

być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz ustawy z 

dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), 

b/ posiadanie odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

c/ pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać opony zachowujące dobre właściwości 

jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni, 

d/ spełniają wymogi sanitarne, 

e/ posiadają odpowiednie ogrzewanie, 

f/ zapewnienia obsługi pojazdu – kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami i 

kwalifikacjami oraz z aktualnymi badaniami lekarskimi. Kierowcy prowadzący 

pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne 

zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci 

choroby lokomocyjnej. 

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego wykazu posiadanego taboru 

samochodowego. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek można spełnić łącznie.  

 

b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub 
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wykonuje, co najmniej jedno zamówienie w zakresie  świadczenia usług 

przewozu dzieci i młodzieży w okresie roku kalendarzowego o wartości co 

najmniej 100.000,00 zł brutto. 

Jeżeli wymagane wartości usług w ramach ww. doświadczenia wyrażone będą 

w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano 

ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego wykazu usług oraz 

dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek można spełnić łącznie.  

 

c) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że 

dysponuje opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

ww. warunek można spełnić łącznie.  

 

7.4. Podstawy wykluczenia 

Podstawą wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego jest zaistnienie przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp.  

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których 

wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

8. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu  

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
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Wzory oświadczeń stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.  

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę 

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp (brak podstaw 

wykluczenia) 

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest 

złożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej.  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 

którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 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 zamówienia. 

 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę 

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu) 

10.1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykonawca 

zobowiązany jest: 

Złożyć aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego 

transportu drogowego osób, 

10.2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest: 
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a) złożyć: 

- wykaz posiadanego taboru samochodowego wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego, 

- informację o podstawie dysponowania tymi zasobami; 

b) złożyć: 

- wykaz usług określonych rodzajowo w punkcie 7.3.1 SIWZ, wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich: 

- wartości, 

- przedmiotu,  

- daty wykonania, 

- podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; 

- załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- referencje, 

- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

c) złożyć:  

- opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

11. Poleganie na potencjale innych podmiotów  

11.1. 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.  

11.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.  

11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
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podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

11.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają 

w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 

realizacji zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

 

12. Kolejność działań związanych z wyborem oferty oraz zasady dotyczące 

składania dokumentów i oświadczeń 

a) w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

Oznacza to, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem 

przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert 

opisanych w SIWZ, po czym – wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej 

pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada 

oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 

ust. 2 ustawy Pzp.  

b) w tym celu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

c) każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
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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 zamówienia.  

UWAGA: w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

złożono tylko jedną ofertę (lub w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną 

ofertę częściową) brak oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy 

kapitałowej nie jest niezbędne.  

d) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

e) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

13. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie.  

Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  



9 
 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub 

w formie elektronicznej.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

14. Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców 

14.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę, który 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom informacji 

o tych podwykonawcach w oświadczeniu, które stanowi załącznik do formularza 

oferty (zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp).  

14.2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usług. 

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

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

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 
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którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

wykonawca jest obowiązany do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagane 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

14.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi 

będące przedmiotem zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 

1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. 

14.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

14.6. Zasady opisane w pkt. 14.4. i 14.5. SIWZ stosuje się także wobec dalszych 

podwykonawców. 

14.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

14.8. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między wykonawcą z co 

najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami. 

 

15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 

15.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące 

postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną 

lub faksem (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów 

dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ).  

15.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy 

sposób jest: 

1) Antoni Dębiec – Dyrektor MOSiR,  

Sposób porozumiewania się: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830),  
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b) faksem – nr.: 13 43 68003 

c) drogą elektroniczną – halakrosno@wp.pl 

16. Wyjaśnienia treści SIWZ 

16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku.  

16.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na 

stronie internetowej. 

Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców. 

 

17. Wadium i termin związania ofertą  

17.1. Wykonawca nie jest obowiązany do wniesienia wadium w przedmiotowym 

postępowaniu. 

17.2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

18. Opis sposobu przygotowania ofert 

18.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku 

polskim. 

18.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

18.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego 

postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 

ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą 

udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący 

zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej 

koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”. 

Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego 

w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za 

bezskuteczne - o czym poinformuje wykonawcę. 

Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia i warunków płatności.  

18.4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł 

zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.  

Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych 

w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując 

ciągłość numeracji. 

18.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił 

w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty 

przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, 

zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz 

zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. 

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  (Hala sportowo-widowiskowa) 

ul. Bursaki 29 

38-400 Krosno 

Oferta na przetarg pn.:  

„Usługi przewozowe na zawody sportowe dzieci i młodzieży” 

 

Nie otwierać przed 05 kwietnia 2018 r. przed godziną 11.00 

 

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 05 nie później niż do dnia 05 kwietnia 2018r. 

do godziny 10.00. 

Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia (z odnotowaną datą i godziną jej 

złożenia). 

Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana 

nazwą i adresem wykonawcy. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.  

18.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do 

zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie 

pełnomocnika/ów.  

Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia 

pełnomocnika.  
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Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców 

składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli 

pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców 

w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie 

złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych 

wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), 

a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie.  

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających 

wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.  

Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone 

wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą 

przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.  

18.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie 

składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie 

potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego 

udziałem zostaną odrzucone.  

18.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, 

wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych 

kopii.  

 

19. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert 

19.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Bursaki 29, 

w pokoju nr 05 w terminie do dnia 05 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Bursaki 29, w dniu 

05 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, w pokoju nr 06. 

19.2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub 

wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga 

powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w rozdziale 18 

SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”.  

19.3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.  
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20. Sposób obliczenia ceny 

20.1. Cena musi zawierać całkowite koszty wykonawcy związane z realizacją 

zamówienia. 

20.2. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek 

wykonawcą, dotyczących złożonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści, za wyjątkiem poprawy przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich 

w treści oferty, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych 

zmian w treści oferty. 

20.3. Kształtując cenę należy uwzględnić, iż cena w okresie obowiązywania umowy 

nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację. 

20.4. Cena oferty musi zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia, 

obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego 

wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  

20.5. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

20.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) 

towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy 

złożyć w druku oferty. 

 

21. Kryteria oceny ofert:  

a) najniższa cena – 60 % 

Założenie: 

a – cena za 1 km przebiegu busa 

b – cena za 1 km przebiegu autobusu 

bus – 80% jazdy 

autobus – 20 % jazdy 

 

Pc1 = ( Cna : Cwa ) x 80 % 

Pc2 = ( Cnb : Cwb ) x 20% 
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C = (Pc1 + Pc2)  x  60 pkt 

 

Pc1 – wskaźnik oceny oferty busa 

Cna – cena najniższa za 1 km przebiegu busa 

Cwa – cena za 1 km przebiegu busa danej oferty 

Pc2 – wskaźnik oceny oferty autobusu 

Cnb – cena najniższa za 1 km przebiegu autobusu 

Cwb – cena za 1 km przebiegu autobusu danej oferty 

C – cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia 

 

b) wszystkie pojazdy którymi dysponuje Wykonawca nie są starsze niż 10 lat – 

20% 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za to kryterium wynosi 20 

pkt. 

Wykonawca który zaoferuje wszystkie pojazdy do 10 lat od roku produkcji otrzyma 

20 pkt. 

Wykonawca który zaoferuje pojazdy do 10 lat i powyżej 10 lat od roku produkcji 

otrzyma 0 pkt. 

 

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym odpowiedniej opcji,  

Zamawiający uzna świadczenie usług przewozowych pojazdami do 10 lat i powyżej 

10 lat od roku produkcji.  

 

c) czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii – 20% 

 

Oferta z najkrótszym terminem wymiany otrzyma maksymalną ilość punktów – 20, 

pozostałe oferty otrzymają ilość punktów wg. punktacji: 

 

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego 

w razie awarii 

Punktacja 

20 min 20 pkt 

Powyżej 20 do 30 min 16 pkt 

Powyżej 30 do 40 min 12 pkt 

Powyżej 40 do 50 min 8 pkt 



16 
 

Powyżej 50 do 60 min 4 pkt 

 

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym odpowiedniej opcji,  

Zamawiający uzna czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii powyżej 60 

min.) 

 

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie punktów będzie 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone 

w SIWZ uzyska największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w trzech 

ww. kryteriach). 

Maksymalna liczba punktów łącznie: 100 

 

 

22. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności: 

a) przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy 

mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego 

części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w szczególności: 

a) rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym ceny ofertowej – poprzez uznanie za 

prawidłowy zapis słowny, 

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

zmian w treści oferty. 

 

23. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie 

ma możliwości jej poprawy na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
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7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą, 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium, 

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

24. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:  

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,  

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć,  

4) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

25. Formalności dotyczące podpisania umowy 

26.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą 

elektroniczną.  

26.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

w terminie krótszym od powyższego, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania 

na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 

wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze.  

26.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

w terminie krótszym od powyższego, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.  

26.4. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi 

wyznaczone przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Osoby 

występujące po stronie wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania 

umowy w jego imieniu. 

26.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
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badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

Ustawy. 

 

 

26. Istotne zmiany w umowie 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym 

zakresie: 

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 

a)  w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu 

i/lub podpisaniu umowy, 

b) w przypadku zawieszenia realizacji usług przez Zamawiającego; 

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom 

w następujących przypadkach: 

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, 

3. Inne zmiany: 

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

- powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie 

wykonawcy, 

- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji usług,  

- powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, 

pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do 

wykonania w ramach podwykonawstwa, 

o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 

4. Warunki zmian: 

a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie 

kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług, 

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

27. Ogólne warunki umowy 

1. Przewoźnik przyjmuje do realizacji usługi polegające na przewozie dzieci 

i młodzieży na zawody sportowe. 

2. Przewoźnik winien dysponować sześcioma busami z przeznaczeniem do przewozu 

osób od 9 do 20 i co najmniej 2 autobusami do przewozu minimum 40 osób. 

3. Dowóz będzie realizowany zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 

Zamawiającego. 
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4. Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania przewozów busami i autobusami 

sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne bezpieczeństwo przy przewozie dzieci 

i młodzieży. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację prowadzoną 

przez Przewoźnika a dotyczącą realizacji niniejszego zamówienia – np. karty 

drogowe.  

6. Przewoźnik ponosi konsekwencje finansowe za udokumentowane straty powstałe 

w wyniku niepodstawienia lub opóźnionego podstawienia pojazdu. 

 

28. Środki ochrony prawnej 

1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej:  

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 

przysługuje odwołanie. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.  

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. 

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.   

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 

przez niego, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

Ustawy. 

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 
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czynności.  

Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie, 

z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem lub pocztą 

elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec 

postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie 

wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1, 

2) Oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2, 

3) Oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3,  

4) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4, 

5) Wykaz taboru samochodowego – Załącznik nr 5 

6) Wykaz usług – Załącznik nr 6; 

7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 7 

 


