
 

 
Wojnicz, dnia 14 sierpnia 2019 r. 

 
Zamawiający  

Zamawiający Gmina Wojnicz – 

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu 

Wykonawca  

Firma Transportowo Usługowa 
F.T.U Magdalena Jakubas  
Biadoliny Radłowskie 236,  
32-828 Biadoliny Szlacheckie  
 

Znak sprawy: 3/PZP/2019 

 

Dotyczy: Usługi dowozu uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2019/2020 

– zamówienie powtórzone  

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

 

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 2 w wz. ust. 2f  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wzywa Państwa do złożenia następujących 

dokumentów:  

 
1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego 

minimum na terenie województwa małopolskiego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do 

świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w danej części; 

 

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

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

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

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 

3) wykaz narzędzi (pojazdów), dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 

4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 



 

 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

*w wykazie powinny zostać wskazane te same osoby, który zostały podane w ofercie 

Wykonawcy  

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 26 ust. 2 ustawy PZP jak również zgodnie 

z punktem 6.3.1. SIWZ, w którym to Zamawiający określił, że po dokonaniu badania i oceny 

ofert wezwie on Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia 

w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.3 SIWZ Zamawiający wzywa do 

przedłożenia wskazanych dokumentów.  

 

Dokumenty (za wyjątkiem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień 

które można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność o oryginałem przez 

Wykonawcę) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w oryginale w terminie do 

dnia 20 sierpnia 2019 r. do siedziby Zamawiającego (Centrum Ekonomiczno-

Administracyjne w Wojniczu, ul. Rynek 30, 32-830 Wojnicz, pokój dyrektora I piętro).  

 

Załącznikiem do niniejszego pisma są wzory wykazów do ewentualnego wykorzystania.  

 

 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy (np. złożone wraz z ofertą) 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). W takim wypadku Wykonawca 

musi jednak powołać się na fakt dysponowania tymi dokumentami lub możliwość ich 

samodzielnego uzyskania przez Zamawiającego.  

 
 
 
 

 


