
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych

w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Aktywna integracja w powiecie rybnickim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie

społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Ogłoszenie nr 530679-N-2018 z dnia 2018-03-15 r.
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Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny

27628847000000, ul. ul. 3 Maja 31 , 44200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 260 033,

e-mail pcpr.rybnik@wp.pl, faks 324 260 033.

Adres strony internetowej (URL): http://www.pcpr.rybnik.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)

Tak

www.bip.pcpr.rybnik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.pcpr.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, ul. 3 Maja 31 44-200 Rybnik sekretariat pokój

nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi transportowej osób

niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

Numer referencyjny: PCPR/ON.252.1.000001/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi

transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie

rybnickim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1

Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
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wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia codziennego dowozu uczestników

Warsztatów Aktywnej Integracji ( mieszkańców powiatu rybnickiego ) z miejsca zamieszkania do

Suminy ( budynek byłego Dworca PKP ) oraz do zapewnienia codziennego odwozu z Suminy (

budynek byłego Dworca PKP ) do miejsca zamieszkania. 3. Wykonawca obowiązany będzie

świadczyć usługę w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku przez cały okres trwania umowy.

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 4 kwietnia 2018 r. Zamawiający dopuszcza

ograniczenie świadczenia usługi maksymalnie o 12 dni. 4. Uczestnikami projektu są pełnoletnie osoby

niepełnosprawne, w łącznej liczbie 20 osób, w tym co najmniej trzy osoby poruszające się na wózkach

inwalidzkich ( na dzień wszczęcia postępowania ). 5. Zamawiający nie zapewnia opiekuna podczas

dowozu uczestników do i z Warsztatów Aktywnej Integracji mieszczącego się w budynku byłego

Dworca PKP w Suminie. 6. Uczestniczy podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza grupa to mieszkańcy

Czerwionki-Leszczyn i Jejkowic. Druga grupa to mieszkańcy Świerklan, Gaszowic i Lysek. 7.

Wykonawca powinien zapewnić dowóz poszczególnych grup uczestników, ( z miejsca zamieszkania

do Suminy – były Dworzec PKP ) na godz. 8.30, natomiast trasa powrotna rozpoczyna się o godz.

14:30. 8. Zamawiający nie dopuszcza łączenia grup, ze względu na zbyt długi czas przejazdu

uczestników warsztatów. Dowóz uczestników powinien się odbywać równolegle, wg. miejsca

zamieszkania uczestników. 9. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników wraz z ich

adresami, którzy zadeklarują dowóz do Warsztatów Aktywnej Integracji. 10. Zamawiający na

podstawie dotychczasowej umowy szacuje, iż Wykonawca pokona trasę minimum 90 km dziennie (

dla grupy Czerwionka-Leszczyny i Jejkowice ) oraz minimum 90 km dziennie ( dla grupy Świerklany,

Gaszowice i Lyski ) przy założeniu pełniej frekwencji uczestników i braku nieprzewidzianych zdarzeń

drogowych. 11. Zamawiający nie wyklucza zwiększania liczby osób przewożonych na wózkach

inwalidzkich oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 12. Usługi objęte niniejszym

zamówieniem mają być świadczone środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej ( z ważnym badaniem technicznym, wszystkimi obowiązkowymi

ubezpieczeniami), przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach

inwalidzkich spełniających wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego. Ponadto wykonawca

zobowiązany jest do posiadania świadectwa homologacji lub wyciągu ze świadectwa homologacji

samochodów. Pojazdy, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi nie mogą być

wyprodukowane wcześniej niż przed rokiem 2008, oraz muszą być przystosowane do przewozu co

najmniej 15 osób niepełnosprawnych, nie licząc miejsca dla kierowcy ( każdy z pojazdów ). 13.

Pojazdy samochodowe, którymi będą świadczone usługi przystosowane do przewozu osób
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niepełnosprawnych winny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, część pasażerska pojazdu musi

być ogrzewana. Pojazd przewożący osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich dodatkowo musi

być wyposażony w pasy biodrowo-barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do

podłoża, windę lub najazd/rampa. Ponadto pojazd musi posiadać znakowanie pojazdu z przodu i z

tyłu, informujące o osobach z niepełnosprawnością we wnętrzu. 14. Wózek inwalidzki, z którego

osoba niepełnosprawna zmuszona jest korzystać w trakcie podróży, musi być pewnie zamocowany do

konstrukcji pojazdu i skierowany tyłem do kierunku jazdy. 15. Wykonawca zobowiązany będzie w

przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników lub innej nieprzewidzianej sytuacji

uniemożliwiającej wykonanie przewozu, zapewnić na własny koszt transport zastępczy spełniający

wymagania określone w SIWZ. Maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 45

minut. W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający

zapewni transport na koszt Wykonawcy. 16. Usługi objęte niniejszym zamówieniem powinny być

wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia.

Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone przez kierowców posiadających prawo

jazdy odpowiedniej kategorii oraz aktualne badania lekarskie. 17. Wykonawca ma obowiązek

zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych osób (pasażerów). 18. Zamawiający nie

ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których

nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością wykonawcy.

19. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a

także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu

oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja

Transportu Drogowego). 20. Zamawiający zabrania przewozu osób trzecich. 21. Wykonawca w

terminie do dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi zamawiającemu celem

zaakceptowania szczegółowy rozkład jazdy. 22. W ramach realizacji przedmiotu umowy kierowcy

wykonawcy zobowiązani są do: 1) udzielania pomocy w przemieszczaniu się pasażera z budynku do

pojazdu i odwrotnie, 2) dbania o bezpieczny wjazd do samochodu, przewóz i wyjazd z samochodu

osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, 3) przestrzegania zasad współżycia

społecznego, szanowania prawa i godności uczestników projektu, 4) współpracy z instruktorami

terapii zajęciowej, 5) utrzymywania ścisłego kontaktu i współpracowania z opiekunami uczestników,

6) współdziałania z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. 23. Koszty

dojazdu z i do siedziby Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 24. W przypadku rezygnacji przez

uczestnika z udziału w projekcie bądź zaprzestania przez niego uczestnictwa w projekcie z

jakichkolwiek innych przyczyn, Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowej osoby na

jego miejsce, w zakresie nieprzekraczającym ustaloną liczbę uczestników. 25. Wykonawca ma

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9ac881...

6 z 18 2018-03-15 14:37



obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom- brak

w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę. 26.

Kod CPV: 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 27. Wszystkie

dokumenty dotyczące realizacji usługi będą zawierały aktualne logotypy, wg wzoru przekazanego

przez Zamawiającego. 28. Wykonawca udostępni na wezwanie Zamawiającego własną dokumentację

finansowo księgową z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania

Zamawiającego. 29. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność

gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia to

zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym realizowane jest

niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego oraz niezwłocznie

przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Równocześnie Wykonawca oświadcza, że

jego łączne zaangażowanie w realizację innych zobowiązań nie przekroczy 276 godzin miesięcznie w

okresie realizacji niniejszego zamówienia (łącznie z niniejszym zamówieniem). 30. Wykonawca

będący osobą fizyczną, a w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną, osoby fizyczne które

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oświadczają, że od dnia podpisania umowy nie są

zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej,

Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS,

Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów

pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy

oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. W przypadku jeżeli

Wykonawca a w przypadku Wykonawcy niebędącego osoba fizyczną, osoby fizyczne które będą

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia są lub będą zatrudnieni w jednej z ww. instytucji zobowiązani

są niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt

interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu

niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. 31.

Wykonawca będący osobą fizyczną przekaże Zamawiającemu najpóźniej dnia następnego po

podpisaniu umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia

społecznego. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie

przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień

Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (

t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV:
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-08-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca powinien legitymować się ważnym dokumentem (

zezwoleniem bądź licencją ) pozwalającym mu na wykonywanie krajowego lub

międzynarodowego transportu drogowego osób oraz zawodu przewoźnika drogowego, o którym

mowa w art. 5 ustawy o transporcie drogowym
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Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, na zasadzie spełnia – nie

spełnia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełniania warunków

udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII,

na zasadzie spełnia – nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: zamawiający zastrzega, że aby spełnić powyższy

warunek wykonawca winien dysponować łącznie  co najmniej dwoma pojazdami

wyprodukowanym nie wcześniej niż przed rokiem 2008, odpowiednimi do realizacji zadania, tj.

pojazdami dopuszczonymi do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z ważnym badaniem

technicznym oraz wszystkimi obowiązkowymi ubezpieczeniami ), przystosowanymi do przewozu

osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich spełniający wymogi bezpieczeństwa i

Kodeksu drogowego, posiadającymi świadectwo homologacji lub wyciągu ze świadectwa

homologacji samochodów. Pojazdy, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi nie mogą

być wyprodukowane wcześniej niż przed rokiem 2008 oraz muszą być przystosowane do przewozu

co najmniej 15 osób niepełnosprawnych, nie licząc miejsca dla kierowcy ( każdy z pojazdów ).

Pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, część pasażerska pojazdów musi być

ogrzewana. Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich dodatkowo

muszą być wyposażone w pasy biodrowo-barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek

inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa. Pojazdy muszą także posiadać znakowanie pojazdu

z przodu i z tyłu, informujące o osobach z niepełnosprawnością we wnętrzu oraz  co najmniej

dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają ważne prawo jazdy kategorii

„D”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: 1. 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 lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
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musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o

którym mowa w ust. 2, 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: 1) zastąpił ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub

ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków

udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII,

na zasadzie spełnia – nie spełnia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
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SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczeniaa) odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) wykonawca, którego oferta zostanie

najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt a) podmiotu, na

zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)

ważny dokument ( zezwolenie bądź licencja ) pozwalającym mu na wykonywanie krajowego lub

międzynarodowego transportu drogowego osób oraz zawodu przewoźnika drogowego, o którym

mowa w art. 5 ustawy o transporcie drogowym, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, c) wykaz

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

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

zasobami zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, d) Wykonawca, którego oferta zostanie
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najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i

dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt b i c) podmiotu, na zdolności lub sytuację którego

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca

polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy ) 3. Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu 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 roboty budowlane lub usługi, których

wskazane zdolności dotyczą. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z

2017 r. poz. 229 z późn. zm. ) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art.

86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej:

http://www.bip.pcpr.rybnik.pl/

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9ac881...

13 z 18 2018-03-15 14:37



Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Rok produkcji pojazdów 30,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może

nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej umowie za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności. 3. Strony mogą zmienić istotne postanowienia umowy w przypadku

konieczności zmian: 1) osób wskazanych do wykonania zamówienia w wykazie osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiącego załącznik do oferty, pod warunkiem

posiadania przez nie co najmniej takich uprawnień jak wskazano w SIWZ. 2) pojazdu wskazanego do

wykonania zamówienia w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia stanowiącego

załącznik do oferty, pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych jak wskazano w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9ac881...
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-23, godzina: 08:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9ac881...
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