Nr sprawy: PSONI/261-01/2020

Leszno, 15.07.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [siwz]
„Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie
od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca
letniego.”
60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 r., poz. 1843) zwana dalej „PZP”
I.

Zamawiający:
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE

Siedziba Zamawiającego:
64-100 Leszno, ul. Starozamkowa 14a
tel. (65) 529 64 74 ; fax. (65) 529 63 52
II.Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1843).
Zatwierdzam:
Eugeniusz Hylak
Przewodniczący
Zarządu PSONI
Koło w Lesznie
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III.

Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem
na

zamówienia

przywiezieniu

i

są

usługi

odwiezieniu

transportowe
osób

polegające

niepełnosprawnych

z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonym schorzeniami z ich
miejsca zamieszkania w godzinach rannych (5:30 – 8:00) do:


Ośrodka

Rehabilitacyjno

–

Edukacyjno

–

Wychowawczego

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną

Koło

w

Lesznie,

zlokalizowanym

przy

ul.

Starozamkowej 14a w Lesznie – 21 osób


Niepublicznej Szkoły Podstawowej TOTUS TUUS w Lesznie
zlokalizowanej przy ul. Osieckiej 41 w Lesznie – 1 osoba

wraz z odwiezieniem w godzinach popołudniowych (14:00 – 16:30) z
placówek do domu.
2.

Przewidywany średni dzienny przebieg na wszystkich trasach – ok. 600
kilometrów. Ilość przejechanych kilometrów w okresie realizacji usługi może
ulec

zmniejszeniu,

co

może

spowodować

zmniejszenie

wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy. Przejechanie mniejszej ilości kilometrów w
okresie obowiązywania umowy nie upoważnia Wykonawcy do żądania
zrealizowania

całości

zamówienia

lub

rekompensaty

pieniężnej

za

niezrealizowaną część zamówienia.
3.

Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na czterech trasach,
czterema

środkami

transportu

w

godzinach

5:30

–

8:00

oraz 14:00 - 16:30. Dokładny plan tras Zamawiający przedstawi Wykonawcy
w dniu podpisania umowy.
TRASA I
a. Przewidywany średni dzienny przebieg na trasie I – ok. 225 km.
b. Ilość osób przewożonych na trasie: 9 osób
c. Należy uwzględnić dwa dodatkowe miejsca dla kierowcy
i opiekuna, którego zapewnia Wykonawca.
d. Uwaga!

2

Na trasie I ośmiu uczniów będzie dowożonych / odwożonych do /
z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego im.
Piotrusia Pana w Lesznie przy ul. Starozamkowej 14a oraz jeden
uczeń będzie dowożony / odwożony do / z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej TOTUS TUUS zlokalizowanej w Lesznie przy ul.
Osieckiej 41.
TRASA II
a. Przewidywany średni dzienny przebieg na trasie II – ok. 206 km.
b. Ilość osób przewożonych na trasie: 9 osób
c. Należy uwzględnić dwa dodatkowe miejsca dla kierowcy
i opiekuna, którego zapewnia Wykonawca.
d. Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu
wyposażony w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich.
TRASA III
a. Przewidywany średni dzienny przebieg – ok. 64 km.
b. Ilość osób przewożonych na trasie: 1 osoba
c. Należy uwzględnić dodatkowe 2 miejsca dla kierowcy oraz
opiekuna, którego zapewnia Wykonawca.
TRASA IV
a. Przewidywany średni dzienny przebieg – ok. 100 km
b. Ilość osób przewożonych na trasie 3
c. Należy uwzględnić dodatkowe 2 miejsca dla kierowcy oraz
opiekuna, którego zapewnie Wykonawca.
d. Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu
wyposażony w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich.
4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie trwałej
zmiany przebiegu trasy, zmiany jej długości, ilości osób przewożonych,
zmiany wielkości środka transportu oraz godzin odwożenia i dowożenia
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wychowanków placówek, gdy konieczność ta będzie spowodowana
okolicznościami niezależnymi od woli stron umowy, w szczególności w
sytuacji:
a. zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dzieci objętych dowozem do
placówek w trakcie obowiązywania umowy,
b. zmiany miejsca pobytu dzieci korzystających z transportu w trakcie
obowiązywania umowy,
c. wystąpienia innych nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy
okoliczności, które mogą mieć wpływ na zaplanowany proces
transportu.
Każdy Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej
możliwość wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. W związku z
powyższym, w trakcie trwania zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu
cywilnego, cena za 1 km przewozu nie ulegnie zmianie.
5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy, zmiany
jej długości, ilości osób przewożonych, zmiany wielkości środka transportu
oraz godzin odwożenia i dowożenia wychowanków placówek, które nie
spowodują

trwałej

spowodowana

zmiany

umowy,

okolicznościami

gdy

konieczność

niezależnymi

od

ta

będzie

woli

stron,

w szczególności w sytuacji:
a. wystąpienia
w

okoliczności

szczególności

spowodowana
zamknięciem

mających

niemożność

remontem
przejazdu

znamiona

dojazdu

do

siły

wyższej,

danego

punktu,

drogi,

koniecznością

objazdów,

kolejowego;

działania

przyrody;

sił

uchwalenie aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej; zaburzenia
życia społecznego;
b. nieobecności

dziecka

w

dniu

przewozu

spowodowanej

w szczególności chorobą dziecka, jego czasową nieobecnością
w miejscu pobytu;
c. czasowego zawieszenia działalności placówki, spowodowanego
okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego.
Każdy Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej
możliwość wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. W związku
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z powyższym, w trakcie trwania zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu
cywilnego, cena za 1 km przewozu nie ulegnie zmianie.
6.

Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

przeprowadzania

kontroli

nad wykonanym kilometrażem oraz nad bezpieczeństwem wychowanków
placówek oraz stanem trzeźwości kierowców oraz opiekunów.
7.

Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
oprócz dni ustawowo

wolnych od

pracy,

dni

wolnych od

pracy

zatwierdzonych przez Zarząd PSONI Koło w Lesznie (tj. 24.12.2020 r.,
31.12.2020 r., 04.01.2021r., 05.01.2021 r., 30.04.2020r. 30.06.2021 r.), dni
świątecznych oraz jednego miesiąca letniego. Informację o letnim miesiącu
wolnym od pracy, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania
umowy.
8.

Do

realizacji

odpowiednio

zamówienia

Wykonawca

przygotowanymi

pod

winien

względem

dysponować
stanu

busami

technicznego

i przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych tj.: odpowiednie
siedziska dla dzieci, bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
podłoga antypoślizgowa, na poszczególnych trasach - najazdy umożliwiające
wprowadzenie wózka inwalidzkiego/platforma do samochodu bądź winda
oraz atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego (listwy cargo, pasy
mocujące wózek, pas biodrowy bezpieczeństwa dla osoby na wózku
inwalidzkim). Busy muszą posiadać sprawną klimatyzację oraz sprawne
ogrzewanie.
9.

Zamawiający w celu przewozu dzieci dysponuje fotelikami. Niemniej jednak
w przypadku zmiany ilości dzieci, które wymagają jazdy w fotelikach lub w
przypadku zniszczenia foteli, Wykonawca zobowiązany będzie do zakupienia
maksymalnie trzech fotelików, których rodzaj powinien być dostosowany do
wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Każdy wykonawca powinien
uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej w/w zakup. Nie spowoduje to
jednak zmiany wynagrodzenia za 1 km przewozu w trakcie trwania
zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.

10.

Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przewożenia wychowanków
placówek muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania
w całym okresie trwania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
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dysponować
przez

cały

ludźmi

z

okres

odpowiednimi
trwania

uprawnieniami

zamówienia.

do

kierowania

Niedopuszczalne

jest,

aby Wykonawca nie posiadał choćby przez jeden dzień sprawnego środka
transportu bądź osoby z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania
zamówienia.
11.

Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów, których
zapewnia Wykonawca przez cały okres trwania zamówienia. Każdy z
opiekunów musi mieć ukończony kurs pierwszej pomocy i na żądanie
Zamawiającego musi okazać się certyfikatem/zaświadczeniem ukończenia
kursu.
Niedopuszczalne jest, aby Wykonawca nie posiadał na każdym ze środków
transportu, choć jednej osoby pełniącej funkcję opiekuna. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli w celu spełnienia
powyższego warunku.
W przypadku, gdy podczas kontroli Zamawiający zauważy uchybienia
podczas opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, zwróci się on do
Wykonawcy z wnioskiem o zmianę osoby pełniącej funkcję opiekuna.
Wykonawca zobowiązany będzie reagować niezwłocznie na każdy wniosek
Zamawiającego.

12.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym
właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami
i

zasadami określonymi

w prawie przewozowym

ze

szczególnym

uwzględnieniem zasad przewozu osób niepełnosprawnych.
13.

Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

14. W przypadku awarii środka transportu w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek
transportu.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
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wykonanie

zamierza

powierzyć

Podwykonawcom

i

podania

przez

wykonawcę firm Podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy

dotyczy podmiotu,

na którego

zasoby

Wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia 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 którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania
części

zamówienia

Podwykonawcom

nie

zwalnia

Wykonawcy

z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
17. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 917 ze zm.), osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia związanych z kierowaniem
pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób. Zamawiający wymaga, aby
osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu
czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o
pracę w całym okresie obowiązywania umowy.
18.Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, w którym zapewnia
o okolicznościach wskazanych w pkt 17 (załącznik nr 2 do specyfikacji).
19.Osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w ramach
zatrudnienia na podstawie umów o pracę (dotyczy kierowców), a także osoby
pełniące funkcję opiekunów, których współpraca z Wykonawcą może mieć
inną formę zatrudnienia (np. umowa zlecenie), zostaną ujęte podczas
podpisywania umowy w załączniku do umowy pn. „Wykaz pracowników
realizujących usługę”.
20. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia na
każde jego żądanie, każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych,
dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, pełniących funkcję
kierowców, wymienionych w „Wykazie pracowników realizujących usługę”, tj.
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a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, że zatrudnia wskazane
w

ww.

w

wykazie

osoby.

szczególności

Oświadczenie

dokładne

określenie

to

powinno

podmiotu

zawierać

składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) do wglądu:


kopie

dokumentów

potwierdzające

zgłoszenie

pracowników

do ubezpieczenia społecznego, tj. wydruki ZUS ZUA, z udostępnieniem
tylko danych: z bloku II – numer NIP i REGON oraz nazwa skrócona
Wykonawcy; z bloku III – Imię i nazwisko Pracownika; z bloku V – tylko
dwie pierwsze cyfry kodu tytułu ubezpieczenia; z bloku VII – data
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz z bloku XIV – data wypełnienia
druku.
LUB


kopie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy. Dane wrażliwe podlegają ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych należy poddać anonimizacji. Nie podlega anonimizacji imię
i nazwisko pracownika. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.

21.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt. 20,
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
na podstawie umowy o pracę, skutkiem czego Wykonawca będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy.
22.W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osobowym
podczas

realizacji

umowy,

spowodowanych

zastąpieniem

lub

wprowadzeniem nowych pracowników, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiającego, tj. dostarczy poprawiony Wykaz pracowników realizujących
usługę

wraz

z

oświadczeniami

o

niekaralności

pracowników

nowowprowadzonych.
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23. Na wypadek występowania w okresie i miejscu obowiązywania umowy
z Wykonawcą stanu zagrażającego zdrowiu ludzi, np. stanu epidemii,
Wykonawca jest obowiązany przestrzegać przepisów prawa, a także zaleceń
kierowanych

przez

Głównego

Inspektora

Sanitarnego

(np.

pomiar

temperatury przed wejściem do busa, noszenie masek, dezynfekcja rąk,
dezynfekcja busów).
24. W przypadku zamknięcia placówek z powodów wskazanych w pkt. 23,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia umowy i wstrzymania
płatności faktur. Wobec powyższego Wykonawca nie może rościć praw do

zapłaty faktur za miesiące, w których usługa nie była świadczona.
IV.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
z wyłączeniem jednego miesiąca letniego
Uwaga!
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia
realizacji usługi w przypadku występowania (w dniu planowanego
rozpoczęcia) stanu zagrażającemu zdrowiu ludzi, powodującego zawieszenie
działalności placówek, do których dowożone mają być dzieci, z przyczyny
niezależnych od Zamawiającego.

V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają

warunki

udziału

w

postępowaniu,

określone

przez

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób lub licencję wspólnotową
do przewozu osób.
Uwaga!
Jeżeli podczas trwania zamówienia licencja wygaśnie, Wykonawca
zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową opłaconą licencję
na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub nową bądź
przedłużoną licencję wspólnotową.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej,

jeżeli

wykaże,

że

jest

ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada
minimum 4 środki transportu przystosowane do przewozu osób
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego opisanymi w pkt III powyżej
oraz skieruje do realizacji zadania minimum jedną osobę do
każdego środka transportu, posiadającą odpowiednie uprawnienia
do kierowania w/w środkiem transportu oraz minimum jedną osobę
do każdego środka transportu, pełniącą funkcję opiekuna.
Uwaga!
W

celu

sprawdzenia

przeprowadzi

kontrolę

niniejszego
u

warunku

wykonawcy,

zamawiający

którego

oferta

niepodlegająca odrzuceniu zostanie najwyżej oceniona w
postępowaniu. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany
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będzie udostępnić zamawiającemu możliwość kontroli pojazdów
oraz wgląd do dokumentów.
 Wszystkie pojazdy przeznaczone do wykonywania niniejszego
zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne
oraz posiadać aktualną polisę OC.
 Osoby wskazane przez wykonawcę do realizacji zadania
pełniące

rolę

uprawnienia

kierowcy,
do

muszą

kierowania,

posiadać
nie

odpowiednie

mogą

posiadać

zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 Wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji
zadania muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz nie
mogą być w przeszłości karane za przestępstwa zgodnie
z oświadczeniem o niekaralności stanowiącym Załącznik nr 6
do specyfikacji.
W związku z powyższym w dniu kontroli Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu oryginały oświadczeń podpisane przez osoby
realizujące zadania na rzecz Wykonawcy.
b. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, wykonywał usługi polegające
na transporcie osób, przez co najmniej 10 miesięcy minimum
czteroma środkami transportu.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza sytuację, że Wykonawca
wykonywał usługi dla kilku zamawiających w ramach kilku umów,
minimum czteroma środkami transportu, jednak umowy te winne
być realizowane w tym samym czasie nie krótszym niż 10 miesięcy.
3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
5.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1)

Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24
ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp);

2) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt. 16) ustawy
Pzp);
3) Wykonawcę,

który w

wyniku

lekkomyślności

lub

niedbalstwa

przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.
1 pkt. 17) ustawy Pzp);
4) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące
dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.
24 ust. 1 pkt. 18) ustawy Pzp);
5) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt.
19) ustawy Pzp);
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6) Wykonawcę,
w

w

stosunku

zatwierdzonym

przez

do
sąd

którego
układzie

otwarto
w

likwidację,

postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) (art. 24
ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp);
7) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych (art. 24 ust.5 pkt 2) ustawy Pzp);
8) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał
albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
(art. 24 ust.5 pkt 4) ustawy Pzp);
7.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :
1) Jest niezgodna z ustawą.
2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem 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.
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5) Została

złożona

przez

Wykonawcę

wykluczonego

z

udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
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, na
przedłużenie terminu związania ofertą;
9) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1)

Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1
do specyfikacji.

2)

Podpisane

i

aktualne

na

dzień

składania

ofert

oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.
1 pkt 2) ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do specyfikacji.
3)

Podpisane i aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do specyfikacji.
Uwaga!
a) W

przypadku

wspólnego

ubiegania

się

o

zamówienie

przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 2) i 3)
powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
o czym mowa w ppkt. 9) poniżej, w celu wykazania braku istnienia
wobec

nich

podstaw

wykluczenia

oraz

spełniania,

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
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w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2) i 3) powyżej.
4)

Licencję

na

wykonywanie

transportu

drogowego

(kserokopię

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną
do podpisywania).
5)

Wykaz posiadanych środków transportowych na potwierdzenie warunku
zdolności technicznej i zawodowej określonej w rozdziale V pkt. 2. ppkt.
3) lit a. z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do specyfikacji.

6)

Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia (kserokopia poświadczoną „za zgodność z oryginałem”
przez osobę uprawnioną do podpisywania).

7)

Wykaz wykonanych usług na potwierdzenie warunku zdolności
technicznej i zawodowej określonego w rozdziale V pkt. 2. ppkt. 3) lit b.
z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do specyfikacji.
Wraz z załączonym wykazem należy do oferty dołączyć dowody
określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów, do oferty należy dołączyć
oświadczenie Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku dokumentu budzącego wątpliwości, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do danego podmiotu na rzecz którego
wykonywana

była usługa, o udzielenie niezbędnych

informacji

dotyczących tego dokumentu.
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Jeżeli usługa była świadczona bezpośrednio dla Zamawiającego, należy
ją uwzględnić w wykazie usług, jednak nie ma konieczności dołączania
do oferty dowodów potwierdzających jej należyte wykonanie.
8)

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się
pełnomocnictwo.

9)

W

przypadku

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu działając na podstawie art. 22a wykonawca może
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej

lub

ekonomicznej

innych

podmiotów,

niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wobec

powyższego

Wykonawca

zobowiązanie innego podmiotu

winien

dołączyć

do

oferty

złożone w oryginale lub kopii

poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Może ono być złożone
w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również
w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa
generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych
dokumentów Wykonawca udowodnił Zamawiającemu, że realizując
zamówienie,

będzie

podmiotów,

w

dysponował

szczególności

niezbędnymi

zasobami

przedstawiając

tych

zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno wskazywać w sposób
jednoznaczny i bezwarunkowy wolę, innego podmiotu, udostępnienia
swoich zasobów Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa,

innego

podmiotu,

o

którym

mowa

powyżej,

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe
lub
przez

sytuację

finansową

Zamawiającego

do

lub

ekonomiczną

potwierdzenia

wymagane

warunków

udziału

w postępowaniu.
UWAGA!
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych
i bezpłatnych bazach danych.
2.

Dokumenty wymienione w ppkt. 1.1), 2), 3), powinny być złożone
w oryginale, natomiast dokumenty wymienione w ppkt. 1.4), 5), 6), 7), 8) i
9) powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych
„za zgodność z oryginałem” przez osobę / osoby uprawnione do podpisania
oferty. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są
nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Zamawiający
będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonej kopii.

3.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 - Wykonawca składa
oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert (informacji,
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP) zgodne z Załącznikiem nr 5 do
SIWZ.

VII.

Informacja

o

sposobie

porozumiewania

się

Zamawiającego

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
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1.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem:
a) Operatora pocztowego,
b) Posłańca,
c) Drogą elektroniczną.

2.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane:
ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno
tel. (65) 529 64 74;
e-mail: orew.leszno@psoni.org.pl

3.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Agnieszka
Kaczmarek – sekretarka oraz Kamila Majewska – zastępca dyrektora
OREW tel. (65) 529 64 74

4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania
związane z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynął w formie pisemnej do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.

6.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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8.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie
internetowej:

www.psoni-leszno.pl,

na

której

jest

udostępniona

Specyfikacja.
9.

Pisemne odpowiedzi na złożone zapytania staną się integralną częścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku rozbieżności
pomiędzy treścią niniejszej SWIZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie lub wyjaśnienie Zamawiającego.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp, może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia.

Dokonaną

zmianę

Specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej: www.psonileszno.pl
11.

Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
prowadzona będzie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII.

Wymagania dotyczące wadium
1.

IX.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin związania z ofertą

1.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 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
Wykonawców

o

wyrażenie

zgody

na

przedłużenie

tego

terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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X.

Opis sposobu przygotowania oferty
1.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z niezbędnymi
załącznikami wynikającymi z niniejszej specyfikacji.

2.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3.

Złożona oferta musi być zgodna z wymaganiami SIWZ.

4.

W prowadzonym postępowaniu Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną
ofertę.

5.

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6.

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie
prawne.

7.

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

8.

Dokumenty

powinny

być

sporządzone

zgodnie

z

zaleceniami

oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami,
a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
9.

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

10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte)
w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości
oferty.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej i zabezpieczonej przed
przypadkowym otwarciem kopercie. Koperta ma być zaadresowana
do

Zamawiającego

(dokładna

nazwa

i

adres

Zamawiającego)

oraz opisana wg poniższego wzoru :
Oferta na: „Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w
terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego
miesiąca letniego.”
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12. Wykonawca

może

wprowadzić

zmiany,

poprawki,

modyfikacje

i uzupełnienia złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed
terminem składania ofert.
13.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z

postępowania

poprzez

złożenie

pisemnego

powiadomienia

o wycofaniu oferty.
14. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są
jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że
nie mogą być one udostępnione. Wykonawca powinien zastrzeżone
informacje zabezpieczyć poprzez oddzielenie ich do odrębnej koperty
opisanej: „Część oferty niejawna”.

XI.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. :
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie,
ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno
sekretariat, parter - do dnia 23.07.2020 r. do godziny 09:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2.

Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 r. o godzinie 09:20 w sali
terapeutycznej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego
w Lesznie przy ulicy Starozamkowej 14a - (parter budynku).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką
zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

zamówienia.
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Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa
i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cena oferty.
XII.

Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe (zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego), za 1 km przewozu,
podczas realizacji całego przedmiotu zamówienia.

2.

Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana
w PLN cyfrowo i słownie, z zaznaczeniem wartości netto, podatku
i wartości brutto.

3.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie czynności związane
przewozem osób wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

4.

Kwota wskazana w ofercie będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie
podlegała żadnym negocjacjom.

5.

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

6.

W

niniejszym

postępowaniu

rozliczenia

pomiędzy

Zamawiającym,

a Wykonawcą przeprowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.
XIII.

Kryteria oceny oferty
1.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych
kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

2.

Nazwa kryterium

Waga

Cena ofertowa brutto

60%

Termin płatności
faktury

40%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O=C+T
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gdzie:
O – łączna ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium
Cena oferty i kryterium Termin płatności faktury
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium Cena
oferty, która zostanie wyliczona wg wzoru:
najniższa oferowana cena

C =

x 60
cena ocenianej oferty

T – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium Termin
płatności faktury, która zostanie wyliczona wg wzoru:

Termin płatności faktury [w dniach] badanej oferty

T =

x 40

30 [dni]

3.

Zamawiający ustala minimalny termin płatności faktury na 7 dni
oraz maksymalny termin płatności faktury na 30 dni.

4.

Jeżeli wykonawca poda termin płatności faktury krótszy niż 7 dni,
Zamawiający do obliczeń przyjmie wartość 7 dni.

5.

Jeżeli wykonawca poda termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający do obliczeń przyjmie wartość 30 dni.

6.

Jeżeli wykonawca nie poda terminu płatności faktury, Zamawiający
do obliczeń przyjmie wartość 30 dni.

7.

Wykonawca zobowiązany jest określić termin płatności faktury w pełnych
dniach.
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8.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4
ustawy Pzp). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady
zaokrągleń matematycznych. Całkowita ilość punktów, jaką oferta może
uzyskać to ilość punktów wynikająca z wyliczenia.

XIV.

Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których

oferty zostały odrzucone, powodach

odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4
i

5,

braku

równoważności lub

braku spełniania wymagań

dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
2.

Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce
i termin zawarcia umowy.
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3.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i 4)
powyżej, na stronie internetowej www.psoni-leszno.pl

4.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,

albo

sposób

pocztą).

(np.

10

dni

–

jeżeli

Podpisanie

zostało

umowy

przesłane

nastąpi

w

w

inny

siedzibie

Zamawiającego.
5.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę
lub
2) 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.

XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający

nie

wymaga

wniesienia

zabezpieczenia

należytego

wykonania umowy.

XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy

albo

wzór

umowy,

jeżeli

Zamawiający

wymaga

od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
1.Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7
do niniejszej specyfikacji.
2.Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem pkt. III 4 i 5 SIWZ.
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia
1.

Zgodnie z art. 180 ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa
Krajowej

Izby

Odwoławczej,

na

niezgodne

z

ustawą

czynności

Zamawiającego podjęte w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do
których Zamawiający jest zobowiązany ustawą, tj. :
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.
2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej

albo

elektronicznej,

opatrzonej

bezpiecznym

podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
3.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.

XVIII. Oferty

częściowe,

wariantowe,

zamówienia

uzupełniające,

umowa

ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
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4.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
5.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

XIX.

Unieważnienie przetargu
Zamawiający ma prawo na zasadach określonych w art. 93 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych unieważnić postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego. O ewentualnym unieważnieniu przetargu
Zamawiający

poinformuje

oferentów

podając

uzasadnienie

prawne

i faktyczne.
XX.

Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie
Reprezentowane

przez

Przewodniczącego

Eugeniusza

Hylaka

ul.

Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno;
2.

Inspektorem ochrony danych osobowych: Marcin Wowk
iod.psonileszno@grupaformat.pl 605442330;

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa dowozu i
odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do
31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego”.
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4.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona

zostanie

dokumentacja

postępowania

w

oparciu

o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia;

6.

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana

dotyczących

jest

wymogiem

ustawowym

określonym

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o

udzielenie

zamówienia

publicznego;

konsekwencje

niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.

posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.

nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
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3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXI.

Załączniki
1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
3) Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4) Załącznik nr 4 - wykaz posiadanych środków transportowych oraz
wykonanych usług
5) Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej
6) Załącznik nr 6 – oświadczenie o niekaralności pracownika
7) Załącznik nr 7 - wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA :
„Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do
31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego”.

Oferent :
Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Numer telefonu :
........................................................................................................................................
Numer faxu
........................................................................................................................................
Adres e-mailowy obowiązkowy :
........................................................................................................................................
Numer konta bankowego :
.......................................................................................................................................
NIP ............................................................., REGON…………………………………….
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OFERTA:
Oferuję/emy wykonanie

zamówienia pn.:

„Usługa dowozu i

odwozu

osób

niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem
jednego miesiąca letniego.”, w zakresie objętym SIWZ za cenę ryczałtową :
− Wartość netto ……………………….. zł za 1 km przewozu (słownie:
.…………..…………………………………………………………………….);
− podatek VAT ……… %;

− co daje wartość brutto ……………………….. zł za 1 km przewozu
słownie: ..…………………………………………………………………….);

2) Oferuję/emy termin płatności faktury wynoszący ………. dni kalendarzowych.
/Minimalny termin płatności faktury wynosi 7 dni kalendarzowych, maksymalny termin płatności faktury wynosi
30 dni kalendarzowych./

Oświadczam/my, że :
1. zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. zdobyłem/zdobyliśmy

konieczne

informacje

dotyczące

realizacji

zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
3. jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez mnie/przez nas zaakceptowany. Zobowiązuję/my się do zawarcia
umowy na warunkach określonych powyżej.
5. za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od
…. do ….. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
6. jestem/jesteśmy

mikroprzedsiębiorstwem

bądź

małym

lub

średnim

przedsiębiorstwem:
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Tak*

Nie*

7. wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli nie dotyczy należy
treść oświadczenia przekreślić).
Oferta zawiera ................... ponumerowanych stron
Załącznikami do niniejszej oferty są :
1) ....................................................... ,
2) ....................................................... ,
3) ....................................................... ,
4) ....................................................... ,
5) ....................................................... ,
6) ....................................................... ,
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
….................................................

…………………………………..

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć)

* Zakreślić prawidłową odpowiedź
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................................
(pieczęć oferenta)
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Nazwa Wykonawcy :
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………
I.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Usługa
dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do
31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego” oświadczam/my, że
spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określone
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2. zdolności technicznej lub zawodowej,
3. Zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2018 r.
poz. 917 ze zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia związanych z kierowaniem pojazdami przeznaczonymi do
przewozu osób.
...................................................
(podpis, pieczęć)

....................................................
(miejscowość i data)
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II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam/my, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postepowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
oraz w SIWZ, polegam/my na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
………………………………………………………….............................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................................
(podpis, pieczęć)

....................................................
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
..........................................................
(pieczęć oferenta)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r.
do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego”, oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12, 16-19 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp
……………………………………
(podpis, pieczęć)

....................................................
(miejscowość i data)

3. (Wypełnić jedynie w przypadku, gdy zachodzą podstawy wykluczenia i w
związku z nimi podjęto środki naprawcze).
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 1619 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2) ,4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………
……………………………………
(podpis, pieczęć)

....................................................
(miejscowość i data)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych
zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………………………
(podpis, pieczęć)

....................................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………
(podpis, pieczęć)

....................................................
(miejscowość i data)

36

Załącznik nr 4 do SIWZ
..........................................................
(pieczęć oferenta)

WYKAZ POSIADANYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WYKONANYCH USŁUG
Nazwa Wykonawcy :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Adres Wykonawcy :
………..………………..…………………………..………………………………….............
Nazwa zadania : „Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od
01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego".
Wykaz posiadanych środków transportowych

Lp.

Nazwa i typ
środka
transportu

Numer
rejestracyjny
pojazdu

Rok
produkcji

Ilość miejsc
siedzących

Termin
ważności
przeglądu
technicznego

Wyposażenie w
windę lub podjazd
dla wózków
(zgodnie z
wymaganiami
Zamawiającego) –
posiada/nie
posiada

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Wykaz wykonanych usług

Lp.

Rodzaj usługi w tym
wskazanie zakresu i
nazwy usługi

Nazwa i adres
podmiotu, na rzecz
którego
wykonywano
określoną usługę

Ilość środków
transportowych
wykorzystywanych
do świadczenia
usługi

Data rozpoczęcia
świadczenia
usługi
(dd, mm, rr)

Data
zakończenie
świadczenia
usługi
(dd, mm, rr)

1.
2.
3.
4.

Wraz z wykazem Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego
wskazanym w rozdziale V pkt 2 ppkt 3) lit. b SIWZ.

……………………………………
(podpis, pieczęć)

....................................................
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
..........................................................
(pieczęć oferenta)
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
przekazywane Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługa dowozu i odwozu osób
niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem
jednego miesiąca letniego, w związku z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych, oświadczam,
że;
1. Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, co
inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli
oferty:
`
Lp.

Nazwa wykonawcy

2. W załączeniu przedstawiam /nie przedstawiam* następujące dowody, że
powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
* niepotrzebne skreślić

……………………………………
(podpis, pieczęć)

....................................................
(miejscowość i data)

Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane
oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie o niekaralności
Ja niżej podpisany/a ......................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ................................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ........................................................................
wydanym przez .............................................................................................................
w związku z wykonywaniem zadań w okresie od ……………….… do………………….
na rzecz
………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres pracodawcy/zleceniodawcy)

w charakterze kierowcy / opiekuna dzieci i młodzieży*, świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:
1. nie byłam/em karana/ny za:
 umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego,
 przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę
małoletniego,
 przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa
określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.
U. 2016 poz.1137),
 przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 224);
2. nie orzeczono wobec mnie:
 zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach,
 zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub
 zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

………………………………………….
(miejsce i data złożenia oświadczenia )

………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ……………. roku w Lesznie, pomiędzy :
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Lesznie z siedzibą ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno, NIP 6971078002
reprezentowaną przez:
Eugeniusza Hylaka – Przewodniczącego Zarządu Koła PSONI w Lesznie, Zbigniewa
Pachurę – Wiceprzewodniczącego Zarządu Koła PSONI w Lesznie, Małgorzatę
Tomczyk –

Głównego

Księgowego PSONI Koło w Lesznie zwaną

dalej

Zamawiającym,
a
……………………………………………………..
……………………………………………………..
reprezentowaną przez :
………………………………………………..……
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o
następującej treści :
§1
1. Zgodnie z wynikiem

przetargu

nieograniczonego

Wykonawca

przyjmuje

do realizacji usługę polegającą na przywiezieniu osób niepełnosprawnych
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonym schorzeniami z ich miejsca
zamieszkania w godzinach rannych (5:30 – 8:00) do:


Ośrodka

Rehabilitacyjno

–

Edukacyjno

–

Wychowawczego

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną

Koło

w

Lesznie,

zlokalizowanym

przy

ul.

Starozamkowej 14a w Lesznie – 21 osób


Niepublicznej Szkoły Podstawowej TOTUS TUUS w Lesznie
zlokalizowanej przy ul. Osieckiej 41 w Lesznie – 1 osoba
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wraz z odwiezieniem w godzinach popołudniowych (14:00 – 16:30) z placówek do
domu.
2. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na czterech trasach,
czterema środkami transportu w godzinach 5:30 – 8:00 oraz 14:00 - 16:30.
Dokładny przebieg tras stanowi załącznik nr 2 do umowy.
3. Przewidywany średni dzienny przebieg na wszystkich trasach – ok. 600
kilometrów. Ilość przejechanych kilometrów w okresie realizacji usługi może ulec
zmniejszeniu,

co

wynagrodzenia
okresie

Wykonawcy.

obowiązywania

zrealizowania

może

całości

spowodować
Przejechanie

zmniejszenie

mniejszej

umowy nie

upoważnia

zamówienia

lub

ilości

wysokości
kilometrów

Wykonawcy do

rekompensaty

w

żądania

pieniężnej

za

niezrealizowaną część zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest na dwóch trasach (trasa II i IV) zapewnić środek
transportu wyposażony w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie trwałej zmiany
przebiegu trasy, zmiany jej długości, ilości osób przewożonych, zmiany wielkości
środka transportu oraz godzin odwożenia i dowożenia wychowanków placówek,
gdy konieczność ta będzie spowodowana okolicznościami niezależnymi od woli
stron umowy, w szczególności w sytuacji:
a. zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dzieci objętych dowozem do
placówek w trakcie obowiązywania umowy,
b. zmiany miejsca pobytu dzieci korzystających z transportu w trakcie
obowiązywania umowy,
c. wystąpienia innych nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy
okoliczności, które mogą mieć wpływ na zaplanowany proces
transportu.
Każdy Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej
możliwość wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. W związku z powyższym,
w trakcie trwania zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, cena za 1
km przewozu nie ulegnie zmianie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy, zmiany jej
długości, ilości osób przewożonych, zmiany wielkości środka transportu oraz
godzin odwożenia i dowożenia wychowanków placówki, które nie spowodują
trwałej zmiany umowy, gdy konieczność ta będzie spowodowana okolicznościami
niezależnymi od woli stron, w szczególności w sytuacji:
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a. wystąpienia
w

okoliczności

szczególności

spowodowana
zamknięciem

mających

niemożność

remontem
przejazdu

znamiona

dojazdu

do

siły

wyższej,

danego

punktu,

drogi,

koniecznością

objazdów,

kolejowego;

działania

przyrody;

sił

uchwalenie aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej; zaburzenia
życia społecznego;
b. nieobecności dziecka w dniu przewozu spowodowanej

w

szczególności chorobą dziecka, jego czasową nieobecnością
w miejscu pobytu;
c. czasowego zawieszenia działalności placówki, spowodowanego
okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego.
Każdy Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej
możliwość wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. W związku

z

powyższym, w trakcie trwania zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego,
cena za 1 km przewozu nie ulegnie zmianie.
7. Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

przeprowadzania

kontroli

nad wykonanym kilometrażem oraz nad bezpieczeństwem wychowanków
placówki oraz stanem trzeźwości kierowców oraz opiekunów.
8. Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz
dni ustawowo wolnych od pracy, dni wolnych od pracy zatwierdzonych przez
Zarząd PSONI Koło w Lesznie (tj. 24.12.2020 r., 31.12.2020 r., 04.01.2021r.
05.01.2021 r., 30.04.2020 r., 30.06.2021 r.), dni świątecznych oraz jednego
miesiąca letniego.
9. Do realizacji zamówienia Wykonawca winien dysponować busami odpowiednio
przygotowanymi pod względem stanu technicznego i przystosowania do przewozu
osób niepełnosprawnych tj.: odpowiednie siedziska dla dzieci, bezwładnościowe
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, podłoga antypoślizgowa, na poszczególnych
trasach - najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego/platforma do
samochodu bądź winda oraz atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego
(listwy cargo, pasy mocujące wózek, pas biodrowy bezpieczeństwa dla osoby na
wózku inwalidzkim). Busy muszą posiadać sprawną klimatyzację oraz sprawne
ogrzewanie.
10. Zamawiający w celu przewozu dzieci dysponuje fotelikami. Niemniej jednak w
przypadku zmiany ilości dzieci, które wymagają jazdy w fotelikach lub w przypadku
zniszczenia foteli, Wykonawca zobowiązany będzie do zakupienia maksymalnie
trzech fotelików, których rodzaj powinien być dostosowany do wieku oraz rodzaju
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niepełnosprawności. Każdy wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie
ryczałtowej w/w zakup. Nie spowoduje to jednak zmiany wynagrodzenia za 1 km
przewozu w trakcie trwania zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.
11. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przewożenia wychowanków placówki
muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania w całym okresie trwania
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dysponować ludźmi z odpowiednimi
uprawnieniami

do

kierowania

przez

cały

okres

trwania

zamówienia.

Niedopuszczalne jest, aby Wykonawca nie posiadał choćby przez jeden dzień
sprawnego środka transportu bądź osoby z odpowiednimi uprawnieniami do
wykonania zamówienia.
12. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów, których zapewnia
Wykonawca przez cały okres trwania zamówienia. Każdy z opiekunów musi mieć
ukończony kurs pierwszej pomocy i na żądanie Zamawiającego musi okazać się
certyfikatem/zaświadczeniem ukończenia kursu.
Niedopuszczalne jest, aby Wykonawca nie posiadał na każdym ze środków
transportu, choć jednej osoby pełniącej funkcję opiekuna. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość przeprowadzania kontroli w celu spełnienia powyższego
warunku.
W przypadku, gdy podczas kontroli Zamawiający zauważy uchybienia podczas
opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, zwróci się on do Wykonawcy z wnioskiem
o zmianę osoby pełniącej funkcję opiekuna. Wykonawca zobowiązany będzie
reagować niezwłocznie na każdy wniosek Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych
warunków bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi
w prawie przewozowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu osób
niepełnosprawnych.
14. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
15. W przypadku awarii środka transportu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
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Podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 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 którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie
wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę

lub

Podwykonawcę

na

podstawie

umowy

o

pracę

w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 917 ze zm.), osób wykonujących czynności w
zakresie

realizacji

zamówienia

związanych

z

kierowaniem

pojazdami

przeznaczonymi do przewozu osób
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy
wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.
19. Osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w ramach zatrudnienia
na podstawie umów o pracę (dotyczy kierowców), a także osoby pełniące funkcję
opiekunów, których współpraca z Wykonawcą może mieć inną formę zatrudnienia
(np. umowa zlecenie), zostaną ujęte podczas podpisywania umowy w załączniku
do umowy pn. „Wykaz pracowników realizujących usługę”.
20. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia na każde
jego żądanie, każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych, dokumentów
potwierdzających sposób zatrudnienia osób, pełniących funkcję kierowców,
wymienionych w „Wykazie pracowników realizujących usługę”, tj.
a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, że zatrudnia wskazane
w
w

ww.

wykazie

szczególności

osoby.

Oświadczenie

dokładne

określenie

to

powinno

podmiotu

zawierać

składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) do wglądu:
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kopie

dokumentów

potwierdzające

zgłoszenie

pracowników

do ubezpieczenia społecznego, tj. wydruki ZUS ZUA, z udostępnieniem
tylko danych: z bloku II – numer NIP i REGON oraz nazwa skrócona
Wykonawcy; z bloku III – Imię i nazwisko Pracownika; z bloku V – tylko
dwie pierwsze cyfry kodu tytułu ubezpieczenia; z bloku VII – data
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz z bloku XIV – data wypełnienia
druku.
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kopie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy. Dane wrażliwe podlegają ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych należy poddać anonimizacji. Nie podlega anonimizacji imię
i nazwisko pracownika. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.

21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt. 20, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę, skutkiem czego Wykonawca będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy.
22. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osobowym podczas
realizacji umowy, spowodowanych zastąpieniem lub wprowadzeniem nowych
pracowników, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, tj. dostarczy
poprawiony Wykaz pracowników realizujących usługę wraz z oświadczeniami o
niekaralności pracowników nowowprowadzonych.
23. Na wypadek występowania w okresie i miejscu obowiązywania umowy z
Wykonawcą stanu zagrażającego zdrowiu ludzi, np. stanu epidemii, Wykonawca
jest obowiązany przestrzegać przepisów prawa, a także zaleceń kierowanych
przez Głównego Inspektora Sanitarnego (np. pomiar temperatury przed wejściem
do busa, noszenie masek, dezynfekcja rąk, dezynfekcja busów).
24. W przypadku zamknięcia placówek z powodów wskazanych w pkt. 23,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia umowy i wstrzymania płatności
faktur. Wobec powyższego Wykonawca nie może rościć praw do zapłaty faktur za

miesiące, w których usługa nie była świadczona.
§2
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art.
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632 Kodeksu Cywilnego w wysokości netto: ................................ zł za 1km
przewozu, co stanowi kwotę brutto: ................................. zł za 1 km przewozu,
słownie ..................................... zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wykazu dni i ewidencji wskazań
liczników busów w każdym dniu, w którym w danym miesiącu świadczona jest
usługa przewozu i przedkładania tego wykazu wraz z fakturą Zamawiającemu.
3. Za wykonane usługi strony będą się rozliczać fakturami wystawionymi przez
Wykonawcę z dołu po upływie miesiąca, w którym wykonano usługę.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu …….. dni od daty doręczenia
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na konto wykonawcy w banku ……
nr ……………..
§3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od 01 września 2020 roku do
31 sierpnia 2021 roku, z zastrzeżeniem §1 ust. 4b, z pominięciem jednego
miesiąca letniego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji
usługi w przypadku występowania (w dniu planowanego rozpoczęcia) stanu
zagrażającemu zdrowiu ludzi, powodującego zawieszenie działalności placówek,
do których dowożone mają być dzieci, z przyczyny niezależnych od
Zamawiającego.
§4
Opcjonalnie
1. Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie następującej części usługi
przewidzianej umową: .................................................................................
2. W realizacji usługi będzie brał udział Podwykonawca ..................................
(nazwa firmy Podwykonawcy).
3. Wykonawca

jest

zobowiązany

do

przedłożenia

Zamawiającemu

kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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4. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym
terminie Wykonawca zapłaci 500 zł kary umownej za każdy dzień opóźnienia w
przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, 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 którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

żądania

od

Wykonawcy

zmiany

Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługę w sposób wadliwy, niezgodny z
umową lub przepisami prawa.
7. W przypadku powierzenia usługi w określonym zakresie Podwykonawcom,
Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne
działania i zaniechania.
8. Podstawą do uregulowania przez Zamawiającego płatności faktury wystawionej
przez Wykonawcę jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodu zapłaty
Podwykonawcy

lub

dalszemu

Podwykonawcy

całości

należnego

im

wynagrodzenia za wykonaną usługę. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty
wobec dalszych Podwykonawców.
9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcom w przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom.
10. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
należnego Podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia w wymaganym
terminie oświadczeń Podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia lub
brak przedłożenia dowodów zapłaty.
11. Kwota

wynagrodzeń

Podwykonawcom

wypłaconych

zostanie

przez

potrącona

z

Zamawiającego
wynagrodzenia

bezpośrednio

przysługującego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
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a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych, 00/100),
b) spowodowania przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) za każdy dzień przerwy w
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar
umownych.
3. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu

interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub

bezpieczeństwu

publicznemu - terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wykonawca może w takim przypadku żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub otwarcie likwidacji Wykonawcy - w
terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,
c) w przypadku zajęcia składników majątkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni
od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie,
b) gdy Wykonawca przerwał realizację usługi bez uzasadnionych przyczyn
i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień,
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c) gdy Wykonawca rażąco narusza przepisy umowy w szczególności w przypadku
powtarzających się opóźnień w przewozie, w odniesieniu do terminów
rozpoczęcia kursów ustalonych w § 1 pkt 1 i 2 umowy,
d) gdy Wykonawca nie zapewnił zastępczego środka transportu, o którym mowa
w § 1 pkt 15 umowy – gdy zdarzenie takie miało miejsce więcej niż jeden raz,
e) gdy Wykonawca nie spełnia obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 18 umowy
bądź nie przedkłada dokumentów określonych w § 1 ust. 20 umowy,
f) gdy po dokonanej przez Zamawiającego kontroli, o której mowa w § 1 ust. 7
i 12 umowy, zostaną stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości
w wykonaniu przedmiotu umowy.
3. W sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy w terminie 30 dni odpowiednio od upływu terminu wskazanego w
wezwaniu albo powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo wyznaczenia
dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty należności - w terminie 30 dni od
upływu wyznaczonego terminu.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i musi zawierać uzasadnienie.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich
danych osobowych oraz informacji poufnych oraz do niewykorzystywania danych
osobowych/informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji
przedmiotu umowy.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych/informacji poufnych
spoczywa na Wykonawcy także po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez
strony.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w czasie realizacji umowy będzie rozstrzygał
sąd Właściwy wedle siedziby Zamawiającego .
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3. Umowę

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

–

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do Umowy:

Wykaz pracowników realizujących usługę

Nazwa Wykonawcy :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Adres Wykonawcy :
………..………………..…………………………..………………………………….............

Nazwa zadania : „Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w
terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca
letniego”.

Lp.

Wykaz
pracowników

Pełniona funkcja

Forma zatrudnienia
(np. umowa o pracę,
umowa zlecenie)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* W przypadku pracowników pełniących funkcję kierowców formą zatrudnienia winna być
umowa o pracę.
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