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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
ul. Hallera 25, 87 – 140 Chełmża
Przeprowadzający postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego
w Browinie, Browina 59, 87-140 Chełmża na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na
podstawie art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Zamawiającego
Tel.: 56 645 98 89
E-mail: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl
Tryb udzielenia zamówienia.
1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”.
2. Zamawiający w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje procedurę
odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chełmży (dalej ŚDS) na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki
do miejsca zamieszkania.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji
zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
Główny kod CPV:
60130000-8 - usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

III.

Terminy wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

IV.

Obowiązek informacyjny RODO.
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, zwanego dalej w skrócie
„RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych będzie Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Chełmży. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres siedziby: ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża;
2) e-mailowo: sds.chelmza@post.pl;
3) telefonicznie: 56 675 78 61.
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2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani / Pana danych osobowych został także powołany
inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres:
iod@cuw.powiattorunski.pl
3. Pani / Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego „Dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca
zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania”, numer sprawy:
14/2019.
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostaje 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 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.), 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, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
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, stosownie 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 usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
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. 1 RODO.
* Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp
(przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp (przesłanki
wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w 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 2019 r.
poz. 243, 326 z późn. 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 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
2) 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;
3) 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, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencje do przewozu osób
w krajowym transporcie drogowym wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.).
2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.
3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje w ramach
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jednej umowy, co najmniej jedną usługę trwającą nieprzerwanie przez okres
co najmniej 12 miesięcy, polegającą na świadczeniu usługi przewozu osób (usługi
transportu krajowego), o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto dla grupy
minimum 30 osób, w tym 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 – Wykaz
wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 3 busami osobowymi, w tym
1 do przewozu minimum 2 osób na wózkach inwalidzkich – w celu spełnienia
niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 – Wykaz urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych czy też sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe czy też ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
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ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w jego inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży
wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia określony jest
w Załączniku nr 3 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. V.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym brak podstaw
wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym
mowa w pkt. V.1 SIWZ, dotyczące tych podmiotów.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazania w ramach jednej umowy usługi wykonanej w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, polegającej na przewozie osób o wartości nie
mniejszej niż 50.000 zł brutto dla grupy minimum 30 osób, w tym 2 poruszających
się na wózkach inwalidzkich wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ wraz z dowodami określającymi czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
b) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami - według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do SIWZ;
c) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł;
d) ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób
na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym;
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2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
Zamawiający może wystąpić o:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 13, 14 i 21 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami czy też
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie
z Załącznikiem nr 5 do SIWZ);
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się zamówienia publiczne (zgodnie
z Załącznikiem nr 6 do SIWZ);
g) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy
o pracę (zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V.5.2):
1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
ma osoba której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
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ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) lit. b) – d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
ii) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt. 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów
wskazanych w V.6.2).
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osób/osoby, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt. V.5.2), składa dokumenty, o których
mowa w V.6.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów wskazanych w V.6.2).
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126).
11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
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umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności związane z kierowaniem
pojazdami, które będą dowoziły uczestników ŚDS.
12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez niego wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. VI.11. SIWZ.
13. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. VI.11. czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 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 i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych
osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczony za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę dowód
potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych
osobowych.
15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. VI.11 czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.
V.12. czynności.
16. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
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którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu).
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

VII.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest
pracownik Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie – Sylwia Bałos
(w dni robocze, w godzinach 800–1500), e-mail: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego i/lub prowadzącego postępowanie
o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną
zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszcza ją także
na stronie internetowej.
5. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
Wymagania dotyczące wadium.

VIII.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Termin związania ofertą.

IX.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
X.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych
przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach
z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie niezbędne informacje określone przez
Zamawiającego.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić
nazwę i adres Wykonawcy, numer telefonu kontaktowego oraz napis: „Oferta na dowóz
uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki
do miejsca zamieszkania”. Nie otwierać przed 22.05.2019 r., godz. 910.
6. Oferta ma być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli
1.
2.
3.
4.
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Wykonawcy, upoważnionego do zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań
finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
7. Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym
uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone
na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania firmy. Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią.
Dokument ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki.
10. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszej SIWZ,
2) Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
3) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
11. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Ofertowym),
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419). Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktycznego i prawnego
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z
napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne
i skutkować będzie (zgodnie z Uchwałą SN z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 23 ustawy Pzp.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu do składania ofert.
15. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku
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„ZMIAN”, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana
nr......”.
16. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty,
do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS,
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to koniecznepełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
XI.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie, w sekretariacie do dnia 22.05.2019 r., do godz. 900
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.05.2019 r., o godz. 910 w siedzibie Centrum
Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, Browina 59, 87-140 Chełmża.

XII.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena winna być ustalona przez Wykonawcę w oparciu o całość dokumentacji przetargowej
opisującej przedmiot zamówienia.
2. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi
uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ,
wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości
przedmiotu zamówienia.
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku.

XIII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszej specyfikacji.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
Lp.

Nazwa kryterium

Kryterium (waga w %)

Punkty

1.
2.

Najniższa cena
Termin płatności
Suma

60
40
100

60
40
100

1. Kryterium „najniższa cena”
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty
zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej:
C= Cn/Cb x 60
C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena
Cn – cena najniższa spośród badanych ofert
Cb – cena badanej oferty
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2. Kryterium „termin płatności”
Zamawiający przyzna punkty za termin płatności, zgodnie z poniższą tabelą, przy czym
Zamawiający określa minimalny termin płatności na 14 dni, a maksymalny na 30 dni:

Termin płatności
do 14 dni włącznie
od 15 do 21 dni włącznie
od 22 do 30 dni włącznie

Ilość punktów
0
20
40

Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: ceny oraz terminu płatności.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i terminu płatności,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIV.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

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.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 na stronie internetowej.
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie
powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy
na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą 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 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień.
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą przed upływem powyższych terminów,
jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
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spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.
Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 9 do SIWZ.

9.

10.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wzór umowy.

XVI.

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 9 do SIWZ.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

XVII.

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
3. Środkami ochrony prawnej są:
 odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,
 skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.
Postanowienia końcowe.

XVIII.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru
wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotowego
zadania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

XIX.

Załączniki.
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 -

Formularz Ofertowy,
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1
i ust. 2 pkt. 1;
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Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 –
Załącznik nr 6 –
Załącznik nr 7 –
Załącznik nr 8 –
Załącznik nr 9 –
Załącznik nr 1 do
Wzoru Umowy –
Załącznik nr 10 -

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku
przynależności do grupy kapitałowej,
Oświadczenie Wykonawcy o niewydaniu na niego prawomocnego
wyroku,
Oświadczenie Wykonawcy o niezastosowaniu wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy,
Wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę,
Wzór Umowy,
Zestawienie miesięczne wykonanych przejazdów,
Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie
umowy o pracę
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Załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: 14/2019

FORMULARZ OFERTOWY
A. Zamawiający:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża
Podmiot przeprowadzający postępowanie na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego na podstawie art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
Browina 59, 87-140 Chełmża
e-mail: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl
B. Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………...……………
tel.: ……………………………………………… NIP ……………………………………..
REGON………………………………………….. KRS …………………………………….
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dowóz uczestników ŚDS
na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca
zamieszkania” oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:


Cena netto za 1 kilometr …………………………………………………….……



Podatek Vat za 1 kilometr …………………………………………..………….…..



Cena brutto za 1 km przewozu ………………………………….…………………

Szacunkowa liczba kilometrów w czasie trwania umowy 79.124 x cena za km
Całkowita wartość netto …………………………………………………………………….……
Słownie: …………………………………………………………..…………………………………
Całkowita wartość brutto ………………………………………………………….………………..
Słownie: ………………………………………………………………………………………………
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Oferujemy termin płatności rachunku / faktury VAT ………..……..
(słownie: …………………………………………………………………………….) dni
(Powyższy termin Wykonawca określa w przedziale 14 – 30 dni).
2. Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum
zarządzanego przez ………………………………………………………..
(niepotrzebne skreślić).

3. Potwierdzam, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
4. Oświadczam, że akceptuje postanowienia zawarte we Wzorze Umowy stanowiącym
załącznik nr 9 do SIWZ.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń.
6. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………………………………………………………………………………
(Podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę)
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Załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 14/2019

……………………………
(pieczęć Wykonawcy)

……………………………………….
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH, DOTYCZY ZADANIA NR 14/2019
Część I – dotycząca spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczestników ŚDS na
zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania”
Oznaczenie sprawy: 14/2019
Oświadczam/y, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt. V. SIWZ.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt. V. SIWZ, polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
................................................................................................................................ …………………
……………………………………………………………………………………………..……………………
Należy wskazać nazwę i adres podmiotu/podmiotów, w następującym zakresie: ………….
(należy określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).
*należy wypełnić, jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy - należy cały zapis o podmiotach przekreślić)

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach - część I są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu

Część II - DOTYCZĄCA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczestników ŚDS na
zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania”
Oznaczenie sprawy: 14/2019
Oświadczam/y, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
13-22 Prawa zamówień publicznych.

…………………………………………………..
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu

2. *Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. ………… Prawo zamówień publicznych.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14,
16-20).

Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
Prawo zamówień publicznych podjąłem/liśmy następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………….………
(należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie)
*W

przypadku,

gdy

w

stosunku

do

Wykonawcy

nie

zachodzą

podstawy

wykluczenia

z postępowania, zapisy pkt. 2 należy skreślić.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
Prawo Zamówień Publicznych.
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
*należy wypełnić, jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy - należy cały zapis o podmiotach przekreślić)

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu

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

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Załącznik Nr 4
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 14/2019

……………………………

……………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego: „Dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca
zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania” w imieniu
Wykonawcy:
................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że
*) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych,
*) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.

Nazwa

Adres

2.
3.
Niniejszym składam dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu
*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 14/2019

……………………………

………………………………….…….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego: „Dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca
zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania”, w imieniu
Wykonawcy:
................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że
*) nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
*) wydano wobec mnie prawomocny wyrok sądu / ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Niniejszym składam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 14/2019

……………………………

………………………………….…….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego: „Dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca
zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania”, w imieniu
Wykonawcy:

................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że nie wydano wobec mnie orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się zamówienia publiczne.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Załącznik Nr 7
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 14/2019

……………………………

………………………………….…….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY
Lp.

Opis pojazdów dostępnych
Wykonawcom z uwzględnieniem
wymogów SIWZ

Rok
produkcji

Nr rejestracyjny

Informacja o podstawie
dysponowania
wskazanymi zasobami

1.

2.

3.

4.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Załącznik Nr 8
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 14/2019

……………………………

………………………………….…….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG PRZEZ WYKONAWCĘ
Lp.

Nazwa, rodzaj, wartość i
zakres usługi

Data wykonania usług w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie
początek (data)
zakończenie
(data)

Nazwa Zamawiającego

Nazwa
Wykonawcy
(wypełniają
Wykonawcy
wspólnie
ubiegający się
o zamówienie)

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Załącznik Nr 10
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 14/2019

……………………………

………………………………….…….

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę
Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego: „Dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca
zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania”, w imieniu
Wykonawcy:

................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że
1) osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, zatrudnione
są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);
2) zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę i uznajemy się
za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

……………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
upoważnionej do występowania w jego imieniu
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