
Bytów: Dowóz osób niepełnosprawnych na terapi ę zajęciow ą do 

Warsztatu Terapii Zaj ęciowej w Bytowie.  

Numer ogłoszenia: 484924 - 2013; data zamieszczenia : 26.11.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Stowarzyszenie "Jesteśmy" , ul. Szarych Szeregów 13, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, 

tel. 59 8227635, faks 59 8227635. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://stowarzyszenie-jestesmy.w.interia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dowóz osób niepełnosprawnych na terapię 

zajęciową do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dowóz osób niepełnosprawnych na 

terapię zajęciową do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie 

usługi środkiem transportu dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, polegającym na: -dowożeniu 

uczestników na zajęcia od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustalonymi trasami dowozu oraz liczbą osób 

objętych dowozem. Zastrzega się zmiany tras w trakcie wykonywania usługi. -osobistym odbieraniu 

uczestników z domu (z rąk) rodziców lub opiekunów, -odwożeniu uczestników po zajęciach i przekazanie (do 

rąk) rodziców lub opiekunów, -niezbędnych wyjazdach zleconych przez kierownika WTZ świadczonych w 

czasie godzin pracy Warsztatu lub sobotę i niedzielę, -wykonywanie usługi obejmować będzie następujące 

gminy: Borzytuchom, Kołczygłowy, Studzience, Bytów i Lipnica. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych 

kilometrów w ramach usługi dziennie kształtować będzie się w granicach 240 - 280 km, -środek transportu 

musi być dopuszczony do ruchu, sprawny technicznie, posiadać wszystkie wymagane ubezpieczenia, być 

dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na wózkach inwalidzkich o minimum 9 miejscach 

(8+1), -w przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny 

poziom usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia, a 



wynagrodzenie będzie wypłacone za zrealizowaną część przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta 

staranność przy realizacji zobowiązań umowy, -Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad 

osobami niepełnosprawnymi w czasie dowozu do placówki WTZ i w drodze powrotnej do domu oraz 

zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozu na trasach, -Przewoźnik zobowiązuje się do 

realizowania przewozu: rano przywóz na zajęcia do godziny 9:00, wyjazd ostatniej trasy do domu z WTZ 

nastąpi o godzinie 16:00.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.13.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  - 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli Wykonawca posiada licencję na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (nadawana w trybie przepisów ustawy z dn. 6 

września 2001r. o transporcie drogowym tj. Dz.U. z 2007r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.). 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres 

prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 

usługę dowozu osób niepełnosprawnych o wartości co najmniej 20.000,00 złotych PLN brutto i 



dostarczy wykaz głównych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli będzie dysponował co najmniej 

dwoma sprawnymi samochodami dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych o ilości 

miejsc 8+ 1. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie dysponował co najmniej 

2 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii B, mającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie w 

transporcie publicznym. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje; 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami; 



• opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez 

wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego 

posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy; 

• 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; 

• 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. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

- dopuszcza się rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych na terapię zajęciowa w przypadku zwiększenia 

liczby osób, które będą korzystały z dowozu, - dopuszcza się zmiany trasy i jej długości w przypadku rotacji 

uczestników lub możliwości dojazdu innym środkiem transportu, - dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej w 

przypadku zmiany ceny paliwa u wiodącego producenta paliwa w kraju, o taki sam wskaźnik %, jednak nie 

częściej niż raz w roku oraz zmiany ceny brutto w związku z zmianą podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://stowarzyszenie-jestesmy.w.interia.pl 



Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Stowarzyszenie Jesteśmy 

ul. Szarych Szeregów 13, 77-100 Bytów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  06.12.2013 

godzina 09:45, miejsce: Stowarzyszenie Jesteśmy ul. Szarych Szeregów 13, 77-100 Bytów pokój nr 3. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 


