Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia

Przetarg nieograniczony
Dowóz osób niepełnosprawnych na terapię zajęciową do Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Bytowie ul. Szarych Szeregów 13.

Postępowanie jest przeprowadzone zgodnie z ustawą
z dnia 29stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zm.)

Bytów, listopad 2013r.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie „Jesteśmy”
ul. Szarych Szeregów 13
77-100 Bytów
Tel. (059) 822-76-35 fax (059) 822-76-35
e-mail: stowarzyszenie_jestesmy@interia.pl
strona internetowa: http://stowarzyszenie-jestesmy.w.interia.pl
Ilekroć w SIWZ jest mowa o:
1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie
reprezentowanym przez:
Irenę Kozłowską – Prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy”,
Małgorzatą Pawłowską – Z-ca Prezesa Stowarzyszenia „Jesteśmy”,
2. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego,
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29stycznia 2004 roku- Prawo zamówień
publicznych
(Dz.U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zm.)
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV 60.13.00.00 – 8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego

1. DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ DO WTZ
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,

2



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 9ºº, wyjazd ostatniej trasy do domu z WTZ nastąpi
o godzinie 16ºº.

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.
2. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3

III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie (usługa) wykonywane będzie od daty podpisania umowy przez okres
do dnia 31 grudnia 2015r.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:


posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca
posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
(nadaną w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym - t.j. Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 z późn. zm.),


posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania usługi
w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych. 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,


dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

do

wykonania

zamówienia. 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,


dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówieni.

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,


znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli jest
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2/ W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24
ust.1. ustawy Pzp.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.

1. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu określonym w art.22 ust.1.
ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 1 do SIWZ),
3. Licencję na przewóz osób, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę,
4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych
terminu

składania

ofert

usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
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

usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy

zostały

wykonane lub są wykonywane należycie.(załącznik nr 2 do SIWZ).

Dowodami, o których mowa są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub
usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt.1. wraz
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z oświadczeniem takim Wykonawca powinien przedstawić uzasadnienie
przyczyn o obiektywnym charakterze,
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w załączniku nr 4 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania w/w dowodów.
W przypadku postępowań wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia
Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 19
lutego 2013. poz. 231) tj. od 20 lutego 2013.) Wykonawca, w miejsce poświadczeń,
o których mowa wyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usług określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. (załącznik nr 3 do SIWZ)
6. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i uprawnień, doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (załącznik
nr 4 do SIWZ).
7. Opłacona polisa OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest

ubezpieczony od

odpowiedzialności

cywilnej

w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz

lub dowody, o których mowa

odpowiednio w ust.1.pkt.2 i 3 oraz ust.2 budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
zamawiającemu.
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8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy –
sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 5 do SIWZ).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w
oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia 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 wykonaniu zamówienia na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych dokumentów i oświadczeń.
Wraz z ofertą Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. Nr 50, poz.331,z późn. zmianami) albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ).

W przypadku braku w/w dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia
brakujących dokumentów.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:
1.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawca mogą przekazywać w formie pisma, faxu lub e-maił,

2.

Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemnego postępowania,

3.

W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierować będzie korespondencję
wyłącznie na adres pełnomocnika stron,

4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
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Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, 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 o wyjaśnienie wpłynął
po upływie tego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże się
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień jest pani Irena Kozłowska Prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy”
lub pani Elżbieta Jachyra Kierownik WTZ w godz. od 700 - 1500 tel. (59) 822-76-35.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1/ Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.
2/

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 Wykonawcy
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Każdy
Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Zawartość oferty i sposób jej
sporządzenia musi być zgodny ze wszelkimi postanowieniami niniejszego SIWZ.
2/ Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz podpisana przez osobę
upoważnioną w dokumencie rejestracyjnym podmiotu do reprezentacji Wykonawcy
lub posiadający odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności
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prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. Przyjmuje
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów
składanych przez Wykonawcę.
3/ Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający
dekompletację bez widocznych śladów naruszeń.
4/ Wszelkie poprawki wnoszone w treść oferty wymagają zaparafowania przez osobę
podpisującą ofertę.
5/ Zapisy stron oferty zaleca się kolejno ponumerować.
6/ Zamawiający zażąda potwierdzenia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu
będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości.
7/ W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien nie później niż w terminie
składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te winny być
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie. Strony należy ponumerować w taki
sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałych części oferty.
8/ Zamawiający

nie

dopuszcza

dokonania

w

treści

załączonych

formularzy

jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę własnych
formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do
niniejszego SIWZ.
9/ Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej
kopercie w pokoju Nr 3 Stowarzyszenia „Jesteśmy” w Bytowie ul. Szarych
Szeregów 13. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wnioskodawcy oraz być
zaadresowana:
Stowarzyszenie „Jesteśmy”
77-100 Bytów
ul. Szarych Szeregów 13
Oferta: Dowóz osób niepełnosprawnych do WTZ w Bytowie
Nie otwierać przed dniem 06.12.2013r. godz 10°°
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10/ Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych
zasad jak składanie ofert, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty
należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne
powiadomienie o wycofaniu oferty.
11/ Wszelkie Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 3 Stowarzyszenie „Jesteśmy”
w Bytowie, ul. Szarych Szeregów 13) w terminie do dnia 06.12.2013r. do godz. 945 .

XII.INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OFERTY
1/ Otwarcie ofert jest jawne.
2/ Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia.
3/ Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwę i adresy Wykonawców, a także
informację dotyczącą ceny oferty.
4/ W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w ust. 2 i 3.
5/ Ofertę wniesioną po terminie zwraca się niezwłocznie.
6/ W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7/ Zamawiający

poprawi

oczywiste

pomyłki

pisarskie,

pomyłki

rachunkowe

w obliczeniu ceny oraz inne omyłki zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy, o czym również
poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
8/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty

zamawiający jednocześnie

zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o :
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
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c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o

udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne- jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo
zapytania o cenę,
d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, oraz zamieści informację
na stronie internetowej www.stowarzyszenie_jestesmy.w.interia.pl

oraz

w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie.
9/ Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją
okoliczności przewidziane art. 93 ust. 1 ustawy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1/ W ofercie Wykonawca podaje cenę jednostkową(netto i brutto) z wyszczególnieniem
wszystkich kosztów, które składają się na tą cenę oraz cenę całkowitą wyliczoną
w następujący sposób:
CENA CAŁKOWITA = cena jednostkowa netto za 1km x 280km dziennie x 21 dni (średnio
w m-cu) x 22 m-ce w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Do wyliczenia ceny
całkowitej nie uwzględnia się okresu przestoju w ciągu roku (1 miesiąc wynikającego
z przerwy urlopowej WTZ) + podatek VAT 8%.
Za okres przestoju wynikającego z przerwy urlopowej w WTZ, wynagrodzenie za usługi
transportowe nie przysługuje.
2/ Powyżej wyliczona cena służyć będzie do porównania złożonych ofert.
3/ Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość przejechanych kilometrów.
4/ Ceny muszą być podane w złotych polskich cyfrowo i słownie w zaokrągleniu do
drugiego miejsca po przecinku.
5/ Ceny oferty należy wpisać do formularza oferty ( załącznik nr 7).
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT

1/ Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
2/ Kryterium: cena – 100 %.
3/ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać
będzie wszystkim wymogom określonym w specyfikacji i została oceniona
najkorzystniej w oparciu o podane kryteria wyboru.
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XV.INFORMACJA, O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1/ Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, którego oferta została wybrana.
Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji(Załącznik nr 8 do
SIWZ).
2/ Podpisanie umowy nastąpi po okresie przewidzianym w art.94 ust. 1 lub 2
ustawy.
XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
XVII.ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1/ Określa projekt umowy,
Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian do umowy:


dopuszcza się rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych na terapię
zajęciową 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 ze zmianą podatku
VAT.

XVIII.POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy i innym osobom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w postaci protestu (Dział VI Rozdział 2
art. 180-183 ustawy).
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XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków- art. 22 ust. 1 ustawy, zał. nr 1,
2. Wykaz wykonanych usług – zał. nr 2,
3. Wykaz dostępnych pojazdów – zał. nr 3,
4. Wykaz osób (kierowców) - zał. nr 4.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 5,
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 6,
7. Formularz oferty- zał. nr 7,
8. Projekt umowy - zał. nr 8.
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