Rybnik, dnia 10 lipca 2019 r.
PCPR/ON.252.1.000001/19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu
„Aktywna integracja w powiecie rybnickim”
I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
tel. (32) 42 60 033 fax. (32) 42 60 033,
REGON: 27628870
II. Tryb udzielenia zamówienia
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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną w dalszej części
SIWZ ustawą „PZP”
III. Opis przedmiotu zamówienia
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 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 1 sierpnia 2019 r., natomiast ostateczny termin rozpoczęcia to 1 września 2019 r.
Zamawiający dopuszcza ograniczenie świadczenia usługi maksymalnie o 27 dni.
4. Uczestnikami projektu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne, w łącznej liczbie 20 osób,
( na dzień wszczęcia postępowania to 18 osób ), w tym co najmniej dwie 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 CzerwionkiLeszczyn 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
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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 65 km dziennie ( dla grupy Czerwionka-Leszczyny i Jejkowice ) oraz
minimum 80 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 2009, 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 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
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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 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.
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31.
Wykonawca będący osobą fizyczną przekaże Zamawiającemu najpóźniej dnia
następnego po podpisaniu umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia
Wykonawcy do ubezpieczenia społecznego.
IV. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2020 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielnie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
PZP:
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: zamawiający zastrzega, że aby
spełnić powyższy warunek 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

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: zamawiający zastrzega, że aby
spełnić powyższy warunek wykonawca winien dysponować łącznie:
 co najmniej dwoma pojazdami wyprodukowanym nie wcześniej niż przed rokiem 2009,
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 2009 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
4

oraz
 co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają ważne
prawo jazdy kategorii „D”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
2. 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.
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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, na zasadzie spełnia – nie
spełnia.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP
O udzielnie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
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VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
A. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć
wraz z ofertą.
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu wykonawca dołącza do
oferty aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do
SIWZ.
2. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu wykonawca dołącza do oferty aktualne na
dzień składnia ofert oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i w ust. 2.
4. 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.
5. Zamawiający może w prowadzonym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
B. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”).
1. 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 2019 r. poz. 369 )
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
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3. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku

o nazwie
„Zbiorcze
zestawienie
http://www.bip.pcpr.rybnik.pl/.

ofert”

na

swojej

stronie

internetowej:

C. Dokumenty i oświadczenia składane – na wezwanie Zamawiającego – przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, tj. następujących dokumentów :
1) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) 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.
2) 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 najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty o których
mowa w pkt 2 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.
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D. Postanowienia dotyczące oferty wspólnie składanej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (np. konsorcja):
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zmówienia.
2. W przypadku oferty składanej wspólnie Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do oferty dokumentów.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
przez konsorcjum) oświadczenia o których mowa w rozdziale VII, część A ust. 1 i 2
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy
z Wykonawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
6. Każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP winien spełniać co
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (wykonawcy
muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki.
7. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
jako najkorzystniejszej, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
E. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VII, część
C ust. 1 pkt 1 ppkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert.
2. 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 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
wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej w pkt 1).
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F. Postanowienia dotyczące składania dokumentów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wszelkich oświadczeń, których wzory
stanowią załączniki do specyfikacji oraz o których mowa w SIWZ. Jeżeli z jakichś
względów dane oświadczenie nie ma zastosowania do danego wykonawcy ma on nadal
obowiązek złożenia tego oświadczenia z dopiskiem “nie dotyczy”.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U.
z 2019r. poz.700 z póź.zm ).
3. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu 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
z póź.zm ) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu 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
z póź.zm ), inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w ust. 4, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 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 z
póź.zm), zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.
10. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winne być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
11. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
a umocowanie do działania nie wynika z dołączonych do oferty innych dokumentów,
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
(umocowanie) do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub poświadczonego przez
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notariusza odpisu dokumentu – pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem postanowień
dotyczących oferty wspólnej.
12. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub
mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do
wykluczenia z postępowania.
G. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
4. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2019 poz. 1010 ) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
5. Jeżeli wykonawca zastrzega sobie prawo utajenia dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji winien dokładnie określić w ofercie – sporządzić wykaz tych
dokumentów i tak przygotować ofertę, by uniemożliwić wgląd do tych dokumentów
pozostałym uczestnikom postępowania.
VIII. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1.

2.
3.

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 Zamawiający dopuszcza, aby
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 4260033 ) lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną – adres e-mail: pcpr@powiatrybnicki.pl
Wiadomości przesyłane drogą elektroniczną powinny stanowić załączniki do
korespondencji, oraz być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy w danym postępowaniu i przygotowane w jednym z nieedytowalnych
formatów np. .pdf, .tif, .jpg.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia,
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4.
5.

dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie
wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu, emaila każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona
w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Monika Marciniak, pok. 208
w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31, w dniach: poniedziałek –
środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz.7.30 – 18.00, piątek 7.30 – 13.00.
X. Wymagania dotyczące wadium
Nie wymaga się wniesienia wadium.
XI. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
XII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej i złożyć na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona nazwą oraz adresem
wykonawcy a także napisem: „Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych
w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”. Nie otwierać przed
dniem 18 lipca 2019 godz.8.15.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę ( osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Zamawiający uznaje, że podpisem jest:
złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego,
a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być
on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię
i nazwisko podpisującego.
4. Oferta musi zawierać dokumenty i załączniki określone w pkt VI. wg kolejności
wskazanej w tymże punkcie.
5. Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana. Poprawki powinny
być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy.
6. Oferta złożona po terminie, nawet gdy została nadana w terminie, zostanie zwrócona bez
otwierania.
7. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.
8. Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej zdobył
wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku,
ul. 3 Maja 31, pokój nr 1, do 18 lipca 2019 r., do godz. 8.00 w dniach: poniedziałek
w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 18.00, środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek
w godz. 7.30 – 18.00, piątek 7.30 – 13.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 8.15,
w pok. nr 1.
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XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy realizacji
zamówienia, a w szczególności musi obejmować wszelkie działania, których wykonanie
jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie inne
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, między innymi ubezpieczenie NW
przewożonych pasażerów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do
dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
3. Ewentualne upusty i rabaty należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.
4. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Cena ofertowa jest ceną ostateczną niepodlegającą negocjacji lub późniejszym zmianom.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych
wyjaśnień dot. treści złożonej oferty.
7. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nieuwzględnienia
wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę.
8. Jako cenę w ofercie należy wskazać cenę brutto za jeden kilometr przewozu.
9. Maksymalną wartość umowy stanowić będzie iloczyn kilometrów tj. 165 x maksymalna
ilość dni roboczych, tj. 338 x stawka brutto za kilometr podana przez Wykonawcę
w ofercie. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1 sierpnia 2019 r.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert:
a) cena - 60%
b) rok produkcji pojazdów – 30%
c) czas podstawienia pojazdu zastępczego 10%
2. Sposób oceny ofert:
Ocena wszystkich kryteriów dokonywana będzie przy zastosowaniu 100 punktowej skali
ocen. Łączna maksymalna ilość punktów uzyskana z trzech kryteriów to 100 pkt ( 60 pkt
z kryterium cena oraz 30 pkt z kryterium rok produkcji pojazdów oraz czas podstawienia
pojazdu zastępczego 10 pkt )
1) Ilość punktów przyznana dla kryterium cena, będzie obliczana na podstawie stosunku
ceny najniższej do ceny zaoferowanej, według poniższego wzoru:
cena najniższa
X=

x 60
cena danego oferenta

X- ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie
2) Rok produkcji pojazdów, którymi będzie świadczona usługa należy podać
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWIZ.
a) maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać Wykonawca to 30 pkt ( w
przypadku gdy oba samochody będą wyprodukowane w 2018 lub 2019 roku
b) Zamawiający będzie sumował punkty za poszczególne samochody.
c) Zaproponowanie przez Wykonawcę pojazdu wyprodukowanego przed rokiem
2009 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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Ilość punktów przyznana dla kryterium rok produkcji samochodu, którym będzie świadczona
usługa będzie przyznawana następująco:
Rok produkcji samochodu

Ilość przyznanych punktów za poszczególny
samochód

2009
2010 - 2011
2012 - 2014
2015 - 2017
2018 - 2019

0
3
6
10
15

3) Czas podstawienia pojazdu zastępczego należy podać w minutach w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWIZ.;
a) Zamawiający wyznacza maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego na 45
minut.
b) Wykonawca, może zaproponować skrócenie czasu podstawienia pojazdu zastępczego.
c) Maksymalne punktowane skrócenie czasu podstawienia pojazdu zastępczego to 15
minut. Zamawiający informuje, że w ramach tego kryterium Wykonawca może
wskazać krótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego jednak Zamawiający
przyjmie do ustalenia liczby punktów terminu skrócony maksymalnie o 15 minut.
d) Zaproponowanie przez Wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego
przekraczającego 45 minut terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Ilość punktów przyznana dla kryterium rok produkcji samochodu, którym będzie świadczona
usługa będzie przyznawana następująco:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego

Ilość przyznanych punktów

45 minut

0

31-44 minut
30 minut

5
10

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów
z obu kryteriów.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
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XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Warunkiem zawarcia umowy będzie przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego
upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez
osobę/osoby, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych
dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Najistotniejsze zapisy umowy:
§1
1. Zamawiający oświadcza, że realizuje projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie
rybnickim” 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.
2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz
Zamawiającego usługi transportowe osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.
„Aktywna integracja w powiecie rybnickim” dla uczestników projektu, w liczbie do 20
osób, wskazanych przez Zamawiającego.
3. 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.
4. Wykonawca obowiązany będzie świadczyć usługę w każdy dzień roboczy od poniedziałku
do piątku przez cały okres trwania umowy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia
usługi to 1 sierpnia 2019 r., natomiast ostateczny termin rozpoczęcia to 1 września 2019 r.
Zamawiający dopuszcza ograniczenie świadczenia usługi maksymalnie o 27 dni.
5. Uczestnikami projektu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne, w łącznej liczbie 20 osób, (
na dzień wszczęcia postępowania to 18 osób ), w tym co najmniej dwie osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich ( na dzień wszczęcia postępowania).
6. Zamawiający nie zapewnia opiekuna podczas dowozu uczestników do i z Warsztatów
Aktywnej Integracji mieszczącego się w budynku byłego Dworca PKP w Suminie.
7. Uczestniczy podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza grupa to mieszkańcy CzerwionkiLeszczyn i Jejkowic. Druga grupa to mieszkańcy Świerklan, Gaszowic i Lysek.
8. 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.
9. Zamawiający nie dopuszcza łączenia grup, ze względu na zbyt długi czas przejazdu
uczestników warsztatów. Dowóz uczestników powinien się odbywać równolegle, wg.
miejsca zamieszkania uczestników.
10.
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników wraz z ich adresami, którzy
zadeklarują dowóz do Warsztatów Aktywnej Integracji.
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11.
Zamawiający na podstawie dotychczasowej umowy szacuje, iż Wykonawca pokona
trasę minimum 65 km dziennie ( dla grupy Czerwionka-Leszczyny i Jejkowice ) oraz
minimum 80 km dziennie ( dla grupy Świerklany, Gaszowice i Lyski ) przy założeniu
pełniej frekwencji uczestników i braku nieprzewidzianych zdarzeń drogowych.
12.
Zamawiający nie wyklucza zwiększania liczby osób przewożonych na wózkach
inwalidzkich oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

§2
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § l zgodnie
z zapisami zawartymi w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę transportową zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo
o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a także
odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców.
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 2009, oraz muszą być przystosowane do
przewozu co najmniej 15 osób niepełnosprawnych, nie licząc miejsca dla kierowcy ( każdy
z pojazdów ).
Pojazdy samochodowe, którymi będą świadczone usługi przystosowane do przewozu osób
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.
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.
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 ….. minut. W przypadku nie zapewnienia
zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt
Wykonawcy.
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.
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,
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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.
§3
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych
osób (pasażerów).
2. 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.
3. 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).
4. Zamawiający zabrania przewozu osób trzecich.
5. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi
zamawiającemu celem zaakceptowania szczegółowy rozkład jazdy.
6. Koszty dojazdu z i do siedziby Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
7. 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.
8. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji usługi będą zawierały aktualne logotypy, wg
wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
9. Wykonawca udostępni na wezwanie Zamawiającego własną dokumentację finansowo
księgową z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania
Zamawiającego.
10.
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).
11.
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
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związane z jego zatrudnieniem.
12.
Wykonawca będący osobą fizyczną przekaże Zamawiającemu najpóźniej dnia
następnego po podpisaniu umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia
Wykonawcy do ubezpieczenia społecznego.
§4
Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy realizowana będzie w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do :
1) zachowywania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie
uzyskał w trakcie wykonywania usługi i w związku z jej wykonywaniem,
a w szczególności: nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób dla
których świadczona jest usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,
również po zakończeniu trwania niniejszej umowy,
2) nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub
osobistych w rozumieniu art. 115 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
( t.j Dz. U. z 2018, poz. 1600 z późn. zm.), a w szczególności: środków pieniężnych,
wierzytelności, cennych przedmiotów,
3) wykonywania swoich zadań z poszanowaniem życzeń i uczuć uczestników projektu,
4) zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
5) przestrzegania, w ramach umowy, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm. ),
6) umożliwienia Zamawiającemu dokonywania sprawdzeń wykonania przedmiotu umowy
oraz monitorowania przebiegu jej realizacji,
7) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia do dnia 31 grudnia
2028 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. W przypadku
konieczności przedłużenia tego terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed
jego upływem,
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób
trzecich.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem,
2) niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonywania przez
Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych
nieprawidłowościach i braku przedstawienia zadowalającego wyjaśnienia oraz
usunięcia tych nieprawidłowości.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 upoważnieni pracownicy
Zamawiającego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą
mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia
ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.
3. Wykonawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić
dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie
określonym przez kontrolującego.
4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zaistniałej konieczności do poddania się
kontroli przez inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli zadań
realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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§7
1. Za usługę określoną w § 1 Zamawiający będzie płacić Wykonawcy ryczałtowe
wynagrodzenie w wysokości ........... brutto za każdy kilometr przejechany w ramach
realizacji przedmiotu umowy, w oparciu o najkrótszą trasę, zaakceptowaną przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może domagać się powiększenia wynagrodzenia ponad cenę jednostkową
brutto zaoferowaną w ofercie, w okresie obowiązywania umowy.
3. Zamawiający zapłaci należność Wykonawcy na podstawie faktury zawierającej
następujące wyliczenie: stawka za 1 km przewozu x liczba przejechanych kilometrów
w okresie rozliczeniowym.
4. Całkowita wartość umowy nie przekroczy …………... zł brutto (słownie:
…………………….).
5. Faktury winny być wystawiane na Nabywca: Powiat Rybnicki, ul. 3 Maja 31, 44-200
Rybnik NIP 642 31 97 094, Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowy
miesięczny wykaz zrealizowanych kilometrów wynikających z przewozu osób
niepełnosprawnych w rozbiciu na każdy dzień, będący podstawą do obliczenia i wypłaty
wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.
7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto
w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia rachunku lub faktury wraz z wymaganymi
dokumentami i ich zaakceptowania przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek na poczet usługi.
§8
Zamawiający upoważnia Wykonawcę, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm. ), do przetwarzania
danych osobowych uczestników projektu oraz zobowiązuje go do zachowania w tajemnicy
danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z wykonywaniem umowy.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

§9
Zamawiający ma prawo nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 4 za każdy przypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2.
W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy ze strony Wykonawcy
zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 4. Zamawiający zastrzega sobie w tym
przypadku prawo rozwiązania umowy.
W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Strony ustalają, że naliczone kary będą pomniejszały wynagrodzenie należne Wykonawcy,
jeśli będzie mu przysługiwało prawo do wynagrodzenia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 10
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.
3) zmiany trasy przejazdu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 11
Strony ustalają, iż zamówienie stanowiące przedmiot niniejszej umowy w zakresie
…………………… zostanie wykonane przez podwykonawcę ………………… z siedzibą
………………………..
Wprowadzenie podwykonawcy, lub zmiana podwykonawcy wymaga każdorazowo
zachowania formy aneksu do umowy, przewidzianej w § 11.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu,
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy lub jego pracowników.
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu,
poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od otrzymania żądania.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących podwykonawców.
W przypadku korzystania z podwykonawców wraz z fakturą VAT Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dowód rozliczenia się z podwykonawcą. W przypadku nie przedłożenia
rozliczenia Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do
dnia uzupełnienia w/w braku.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie strony, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
§ 13
W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle niniejszej umowy
będzie Sąd Rejonowy w Rybniku.
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XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy
PZP
XX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XXI. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
Zamawiający nie będzie udzielał zamówień uzupełniających
XXIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres
elektronicznej: pcpr@powiatrybnicki.pl

poczty

XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się wyłącznie w walucie polskiej.
XXVI. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVIII. Wymagania, o których mowa w art. w art. 29 ust. 3a i 29 ust. 4 ustawy „PZP”,
jeżeli Zamawiający je przewiduje
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie
XXIX. Wymagania w zakresie podwykonawstwa
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania nazw firm podwykonawców - brak w/w informacji
oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.
(wskazania należy dokonać w „Formularzu Oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
).
3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda,
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4.

5.

6.
7.
8.

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług.
Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 3, w przypadku zamówień na
dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców
uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 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.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu,
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego lub jego własnych pracowników.
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XXX. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a
Zamawiający ze względu na charakter przedmiotu zamówienia nie będzie stosował art. 91 ust
2 a ustawy PZP
XXXI. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
XXXII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub
maksymalna liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu
wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które
części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Nie dotyczy, zamówienie nie jest podzielone na części.
XXXIII. Pozostałe informacje.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do w/w ustawy.
XXXIV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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
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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 Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Rybniku z siedzibą przy ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Rybniku jest Pani Michalina Świdergał, pcpr@powiatrybnicki.pl, 32 4260033
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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 2017 r. poz.
1579 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, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 ***;
− 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:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.
**

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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Załącznik nr 1
„FORMULARZ OFERTY”
Data...............................
Wykonawca:
Nazwa/ Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..
Siedziba/ Adres:…………………………………………………………………………...…….
NIP/Pesel: …………………………………………………………………………………….....
Nr tel:…………………… Nr faksu: ………………Email..........................................................
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X)
TAK
NIE
Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41):
Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie
aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
pn „Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna
integracja w powiecie rybnickim”
oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia i SIWZ za cenę ryczałtową:
Cena jednostkowa brutto za jeden kilometr przewozu ..........................................
Słownie cena brutto:......................................................................................................................
Stawka podatku VAT: ……………..%
Rok produkcji pierwszego pojazdu ( konkretny rok ) …………………………….
Rok produkcji drugiego pojazdu ( konkretny rok ) …………………………….
Czas podstawienia pojazdu zastępczego ( w minutach ) …………………………..
1. Oświadczamy, że cena jednostkowa za jeden kilometr przewozu podana
zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

powyższej

2. Oświadczamy, że w/w cena jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego.
3. Oświadczamy i gwarantujemy wykonanie całego zadania w oparciu o SIWZ.
4. Oświadczamy, że całość prac składających się na zakres zamówienia wykonamy sami /, że
przy wykonaniu zamówienia będziemy korzystać z pomocy podwykonawców w zakresie *
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Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:
L.p.

Nazwa części zamówienia

Nazwa podwykonawcy

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do
prawidłowego przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia
i wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być
udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie wyrażone cyfrą
od
do

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 8.*) niepotrzebne skreślić

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak,
wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku –
………………………………………………………………….. (wypełnić o ile dotyczy)
10.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
1)

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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11.
Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej
oferty są:........................................................

____________________________
podpisy osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2
Nazwa i adres wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………...
..…………………….……………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm. )
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna
integracja w powiecie rybnickim” w imieniu reprezentowanego przez mnie podmiotu
oświadczam co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w rozdziale V SIWZ („Warunki udziału w postępowaniu”)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………...……………
w następującym zakresie:
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…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3
Nazwa i adres wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………...
..…………………….……………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm. )

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna
integracja w powiecie rybnickim” w imieniu reprezentowanego przez mnie podmiotu
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp. i art.24 ust. 5 pkt 1
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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 pkt 13-14, 16-20 i art. 25 ust. 5 pkt 1 ). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….…………
(podać pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1
Art. 24. Przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania;
1. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :
(…..)
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia
ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.[7])) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
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14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
16) 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 obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
17) 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;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące
dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) 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;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
(……)
5. 1Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
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 (Dz. U. poz. 978, 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
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Załącznik Nr 4

Wykonawca
Nazwa/ Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..
Siedziba/ Adres:…………………………………………………………………………...…….
NIP/Pesel: …………………………………………………………………………………….....
Nr tel:…………………… Nr faksu: ………………Email..........................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi

transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie
rybnickim” oświadczam, że:

1)

z żadnym Wykonawcą nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ) *

2)

wspólnie z następującymi Wykonawcami należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 )
i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:*
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

……………............................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania)
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej (http://www.bip.pcpr.rybnik.pl/) informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
UWAGA: Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2

Załącznik nr 5
2

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

31

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
Wykonawca
Nazwa/ Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..
Siedziba/ Adres:…………………………………………………………………………...…….
NIP/Pesel: …………………………………………………………………………………….....
Nr tel:…………………… Nr faksu: ………………Email..........................................................
(*) Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:
 co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają ważne
prawo jazdy kategorii „D”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa
Lp
(lub nazwisko i imię)

Kwalifikacje, uprawnienia zawodowe
( kategoria prawa jazdy )

Zakres wykonywanych czynności

Informacja
o podstawie do
dysponowania
osobą

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..............................................
data i podpis wykonawcy

(*) - Zapis zamieszczony w celach informacyjnych.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy (podmiot ten
został wskazany w ostatniej kolumnie powyższej tabeli) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3
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Załącznik nr 6
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

Wykonawca
Nazwa/ Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..
Siedziba/ Adres:…………………………………………………………………………...…….
NIP/Pesel: …………………………………………………………………………………….....
Nr tel:…………………… Nr faksu: ………………Email..........................................................
(*) Warunek dotyczący zdolności technicznych, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie
dysponował:
 co najmniej dwoma pojazdami wyprodukowanym nie wcześniej niż przed rokiem 2009,
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 2009 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

Lp

Nazwa i typ
pojazdu

Data produkcji
Opis pojazdu potwierdzający
Podstawa do
nie wcześniej niż dysponowania (np. własność,
spełnienie warunku
najem, użyczenie)
2009 rok.
określonego w SIWZ

1.
2

.............................................
data i podpis wykonawcy

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

33

