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  Otłoczyn, dnia 19 grudnia 2019 r.              Postępowanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Aleksandrowskiego oraz jednostek organizacyjnychAleksandrów Kujawski, dnia  24 sierpnia 2016 roku.\ 

Nr sprawy: 4/2019 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwany dalej SIWZ) 

 

 

 

 

Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „ Karczemka” w Otłoczynie,                       

ul. Szlak Bursztynowy 95, Otłoczyn, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

na 

 „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii 

Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r. - III” 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ), dalej „ustawy”, stosownie  

dla zamówień równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust.  

8 ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tejże ustawy. 
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „ Karczemka” 

Siedziba: ul. Szlak Bursztynowy 95 

87-700 Aleksandrów Kujawski  

tel.  56 622 90 32;  

e-mail: wtzkarczemka@wp.pl. karczemkaredakcja@wp.pl 

www:karczemka.org.pl, www.albert.krakow.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Przetarg nieograniczony na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ), 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu drogowego 

osób. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu drogowego osób  

na dwóch trasach 

Trasa 1  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu drogowego osób    

na trasie z miejscowości Nowy Ciechocinek, Odolion, Konradowo, Aleksandrów Kujawski, 

Łazieniec, Aleksandrów Kujawski, Służewo, Goszczewo, Grabie, Wilkostowo, Seroczki, 

Młynek, Kruszynek, Brudnowo, Wiktoryn, Kuczek do WTZ "Karczemka" w Otłoczynie od 

poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy 2020 roku (i z powrotem), + 

przewozy doraźne – (średnio 30 km miesięcznie). 

Trasa  2 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu drogowego osób                  

z miejscowości  Waganiec, Nieszawa, Raciążek, Podole, Ciechocinek, Białe Błota, Otłoczyn 

wieś do WTZ "Karczemka" w Otłoczynie od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy 2020 

roku (i z powrotem), + przewozy doraźne – (średnio 10 km miesięcznie). 

 

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu drogowego 

osób składające się z dwóch poniższych elementów:  

1) przewozów regularnych polegających na przewożeniu nie większej niż 23 osobowej 

(trasa I) grupy osób  niepełnosprawnych intelektualnie (na każdej z tras). 

2) przewozów doraźnych, polegających na wykonywaniu przewozów nie większej niż 

20 osobowej (trasa II) grupy osób  niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich 

opiekunów podyktowanych nagłą potrzebą, niedających się przewidzieć w dniu 

ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na każdej z tras). 

 

Adnotacja 1) Przewozy regularne 

Usługa przewozów regularnych wykonywana będzie codziennie w dni robocze  

 od poniedziałku do piątku, przyjazd do WTZ na godz. 8
00 

, wyjazd o godz. 15
00

.  

Porządek ten jednak może ulec zmianie w sytuacji, gdy jeden lub więcej dni tzw. roboczych 

ustalony zostanie jako dzień wolny od pracy. Wówczas dzień taki podlegał  będzie 

mailto:wtzkarczemka@wp.pl
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odpracowaniu w sobotę, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi                  

w określony w SIWZ sposób, na takich zasadach, jak w każdy inny dzień roboczy. 

  

1. Przewóz osób realizowany będzie na trzech poniższych  trasach: 

 

a) trasa 1 z miejscowości Nowy Ciechocinek, Odolion, Konradowo, Aleksandrów 

Kujawski, Łazieniec, Aleksandrów Kujawski, Służewo, Goszczewo, Grabie, 

Wilkostowo, Seroczki, Młynek, Kruszynek, Brudnowo, Wiktoryn, Kuczek   do WTZ 

"Karczemka" w Otłoczynie od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy 2020 roku  

(i z powrotem) – maksymalnie 23 osób. 

b) trasa 2  początek trasy w miejscowości  Waganiec, Nieszawa, Raciążek, Podole, 

Ciechocinek, Białe Błota, Otłoczyn wieś do WTZ "Karczemka" od poniedziałku  

do piątku przez 11 miesięcy 2020 roku (i z powrotem) – maksymalnie 20 osób. 

 

2. Wykonawca wyruszał będzie z miejscowości leżących na dwóch trasach opisanych  

w podpunktach a),b) Wykonawca zabierał będzie osoby niepełnosprawne 

intelektualnie, które następnie docelowo przywiezie do Warsztatu Terapii Zajęciowej 

„Karczemka” w Otłoczynie. 

 

3. Wykonawca każdego dnia realizacji usługi wykona trzy trasy, opisaną w punkcie a), 

jak i  opisaną w punkcie b). 

 

 

4. Zamawiający zakłada, że maksymalny i nieprzekraczalny dzienny limit kilometrów 

wykonywanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem usługi - przewozów 

regularnych, nie przekroczy – Trasa nr 1 – 177 km dziennie, Trasa nr 2 – 64  km 

dziennie. 

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany każdej z tras. Oznacza to, że mogą 

wystąpić niedające się przewidzieć okoliczności powodujące, że np. jedna lub więcej 

miejscowości zastąpiona zostanie inną miejscowością. 

 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do:  

a. podstawiania pojazdów w lokalizacji wskazanej w pkt  a), b) o godzinie 

umożliwiającej dotarcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” na godz. 8
00

. 

b. wykonywania usługi  wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania 

techniczne określone w przepisach ustawy  z dnia  20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zw.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz.58 ze zm.) dostosowanymi do przewozu 

osób niepełnosprawnych. Liczba pojazdów przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych zależy od wykonawcy, nie może jednak wpływać na ilość 

przejechanych kilometrów w świadczeniu usługi transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób niepełnosprawnych. 

c. ubezpieczenia pojazdów, które wykorzystywane będą do wykonywania zamówienia   

w zakresie ubezpieczenia OC oraz NW; 

d. zapewnienia pojazdu zastępczego spełniającego wszelkie wymogi Zamawiającego 

opisane SIWZ, w przypadku wystąpienia awarii/uszkodzenia pojazdu wyznaczonego 

do realizacji zamówienia; 

e. zapewnienia kierowców w liczbie umożliwiającej ciągłą i płynną realizację 

zamówienia oraz posiadających ukończony kurs I pomocy przedmedycznej. Każdy  
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z kierowców, który będzie uczestniczył w zadaniu musi mieć ukończony kurs 

udzielania I pomocy przedmedycznej; 

f. do zobowiązania kierowców do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu pasażera 

niepełnosprawnego do pojazdu i odwrotnie, dbania o bezpieczne wejście (wjazd), 

przewóz i wyjście (wyjazd) osoby niepełnosprawnej do i z pojazdu; 

g. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją i ewentualną naprawą 

pojazdu wyznaczonego do wykonywania zamówienia;  

h. rozpoczynania naliczania kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu                  

z miejsca początkowego trasy i zakończenia z chwilą powrotu na miejsce końcowe; 

dojazd kierowcy do miejsca, w którym rozpoczynać się będzie trasa nie jest wliczany 

w dzienny limit przejechanych kilometrów i stanowi koszt własny Wykonawcy; 

i. prowadzenia zestawień, w których rejestrowane będą wyjazdy i ich trasy  

z dokładnym, tj. na podstawie odczytu licznika kilometrów, wskazaniem ilości 

przejechanych kilometrów, każdorazowo potwierdzonym własnoręcznym podpisem 

Wykonawcy. 

j. wystawiania faktury z tytułu wykonywania zamówienia, uwzględniającej faktyczną  

ilość przebytych kilometrów, do piątego dnia każdego miesiąca, następującego po 

miesiącu, w którym zamówienie było wykonywane, z terminem płatności 

wynoszącym co najmniej 25 dni.  

 

Adnotacja 1) Przewozy doraźne 

Usługa przewozów doraźnych wykonywana będzie w zależności od potrzeby Zamawiającego. 

Wystąpienie potrzeby przewozu osób każdorazowo zgłoszony zostanie  Wykonawcy                       

z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.  

1. Liczba osób, które Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie przewozić   nie 

przekroczy 23 na I trasie i 20 na II trasie. 

a) trasa 1- średni limit kilometrów, które Wykonawca zobowiązany będzie wykonać  

w skali jednego miesiąca nie przekroczy 30 km. Oznacza to, że w trakcie realizacji 

zamówienia, mogą wystąpić miesiące, w których limit przejechanych kilometrów 

będzie wyższy niż 30 km,  jak również mogą wystąpić miesiące, w których limit 

przejechanych kilometrów będzie niższy niż 30 km. Pojęcie „średni limit kilometrów” 

oznacza, że w skali całego okresu wykonywania zamówienia, ilość kilometrów 

pokonywanych przez Wykonawcę każdego miesiąca wyniesie średnio (tj. zgodnie  

z wyliczeniem średniej arytmetycznej) 30 km. 

b) trasa 2 - średni limit kilometrów, które Wykonawca zobowiązany będzie wykonać  

w skali jednego miesiąca nie przekroczy 10 km. Oznacza to, że w trakcie realizacji 

zamówienia, mogą wystąpić miesiące, w których limit przejechanych kilometrów 

będzie wyższy niż 10 km,  jak również mogą wystąpić miesiące, w których limit 

przejechanych kilometrów będzie niższy niż 10 km. Pojęcie „średni limit kilometrów” 

oznacza, że w skali całego okresu wykonywania zamówienia, ilość kilometrów 

pokonywanych przez Wykonawcę każdego miesiąca wyniesie średnio (tj. zgodnie  

z wyliczeniem średniej arytmetycznej) 10 km. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do:  

a) każdorazowego podstawiania pojazdu w miejscu i czasie uzgodnionym                        

w porozumieniu z Zamawiającym; 

b) wykonywania usługi  wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania 

techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.                    

o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 58 ze zm.) przystosowanymi do przewozu 

osób niepełnosprawnych; 
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c) do zobowiązania kierowców do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu pasażera 

niepełnosprawnego do pojazdu i odwrotnie, dbania o bezpieczne wejście (wjazd), 

przewóz  i wyjście (wyjazd) osoby niepełnosprawnej do i z pojazdu; 

d) ubezpiecza pojazdu, który wykorzystywany będzie do wykonywania tzw. przewozów 

doraźnych w zakresie ubezpieczenia OC oraz NW; 

e) zapewnienia pojazdu zastępczego spełniającego wszelkie wymogi Zamawiającego 

opisane SIWZ, w przypadku wystąpienia awarii/uszkodzenia pojazdu wyznaczonego 

do realizacji przewozów doraźnych; 

f) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją i ewentualną naprawą 

pojazdu wyznaczonego do wykonywania przewozów doraźnych;  

g) rozpoczynania naliczania kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu                  

z miejsca początkowego trasy i zakończenia z chwilą powrotu na miejsce końcowe; 

dojazd kierowcy do miejsca, w którym rozpoczynać się będzie trasa nie jest wliczany 

w dzienną limit przejechanych kilometrów i stanowi koszt własny Wykonawcy; 

h) prowadzenia zestawień, w których rejestrowane będą wyjazdy i ich trasy  

z dokładnym, tj. na podstawie odczytu licznika kilometrów, wskazaniem ilości 

przejechanych kilometrów, każdorazowo potwierdzonym własnoręcznym podpisem 

kierowcy; 

i) wystawiania faktury z tytułu wykonywania zamówienia, uwzględniającej faktyczną  

ilość przebytych kilometrów, do piątego dnia każdego miesiąca, następującego po 

miesiącu, w którym zamówienie było wykonywane, z terminem płatności 

wynoszącym co najmniej  25 dni.  

 

3. Zaleca się również, aby wykonawca dokonał wizji  lokalnej w terenie gdzie ma być  

wykonywana usługa orz uzyskał na swoją odpowiedzialność  i ryzyko wszelki istotne 

informacje, które mogą  być konieczne  do przygotowania oferty. Wizja lokalna  

zostaje dokonana na koszt Wykonawcy. 

 

 

4. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

            60100000 – 9 - Usługi w zakresie transportu drogowego 

 

 

 

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie realizowane będzie w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r., 

łącznie przez 11 miesięcy. Miesiąc sierpień lub przełom miesięcy lipiec/sierpień 2020 r. jest 

okresem urlopowym, w którym Wykonawca nie będzie wykonywał usługi stanowiącej 

przedmiot zamówienia. 
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V. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA WYKONAWCY, W TYM O KTÓRYCH MOWA W ART. 

24 UST. 5 USTAWY O ZAMÓWINIACH PUBLICZNYCH 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają  

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp 

2. Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca, wobec którego zachodzą  

przesłanki określone w art. 24 ust. 1, pkt. 12 – 23. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia 

warunków,  o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia 

 

Z zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi 

bezspornie i jednoznacznie wynikać 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; 

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. 

 

Zamawiający oceni, 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 ust. 5. 

 

 

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. 

 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 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 
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a) 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. 

 

VIA.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

USTAWY: 

Zamawiający nie stosuje w postępowaniu podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp. 

15. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA: 

VII.I. składanych oświadczeń przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa 

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 

2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa 

oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a 

ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 

VII.II. składanych dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 

ustawy pzp:  

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

VII.III. składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego                 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp,                 

w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1)aktualnej posiada licencję  na wykonywanie transportu drogowego zgodnie z przepisami 

ustaw z dnia 6 września 2001 roku o transporcie  drogowym  (Dz.U. 2018 poz. 1481) 

2) dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjna określoną  przez Zamawiającego  tj. 100.000 zł.  

3)wykazu usług  wykonywanych, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie, wraz z podaniem 

ich przedmiotu,, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz  

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, 

potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. VI. pkt 2 ppkt 

3a  SIWZ - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr  6 do SIWZ, 

4)wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych  wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją  o podstawie 

dysponowania tymi zasobami, potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez 

zamawiającego w Rozdz. VI. pkt 2 ppkt 3  SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr  7 do SIWZ,  
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5)wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych  za świadczenie usług, wraz z informacjami na  temat ich kwalifikacji  

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o odstawie do dysponowania tymi 

osobami, potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. VI. 

pkt 2 ppkt 3  SIWZ - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 

6)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 

zgodnie z Rozdz VI. pkt 4-9.  

VII.IV. składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego                    

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp:  

nie dotyczy 

VII.V. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni , terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII.II. i VII.III.  

VII.VI. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów określonych w art.22 a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. VII.II pkt 1. 

VII.VII. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1.zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII.II. pkt 1  SIWZ składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

4.1. Dokumenty, o których mowa powyżej:  

lit. a)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

5. 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 powyżej, 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.  

 

VII.VIII. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

1.Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3. 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.  

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii  dokumentu 

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w formie papierowej, własnoręcznym podpisem. 
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5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, 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. poz. 1126), innych niż oświadczenia, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń  

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych  

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty  

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania; 

8.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania; 

9. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień  

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1; 

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                  

o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie                          

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr  7  do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 (Dz. U. z 2017 poz. 570 ). 

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. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w szczególności: 

1) specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia                         

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, 

3) informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp  - niezwłocznie po otwarciu ofert: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 



10 
 

mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie                           

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                

w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek               

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy pzp lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

- wszelkie zmiany dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy pzp po wyborze oferty. 

2. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują                      

w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski i zawiadomienia 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

6. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:                          

- Agnieszka Urbańska .  56 622 90 32, 56 622 94 33 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - nie dotyczy 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 

1. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,   

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Formularz oferty -  zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, 

2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; 

3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a 

ust. 1 ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 

4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

3. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem 

oraz być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również 

wszystkich załączników do oferty). Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być 

dołączone do oferty,  o ile nie wynika to  z innych dokumentów załączonych przez 
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wykonawcę. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału 

lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo. Jeżeli 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie                       

tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez 

zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca 

naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę, 

4. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy 

stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty 

(kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:  

„Oferta na świadczenie usługi w zakresie transportu drogowego przewozu osób  

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2020 r. - III”: 

 nie otwierać przed dniem 30 grudnia 2019 r. godz. 8.30. 

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy 

i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie 

oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub 

pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 

pkt 4. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                      

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. 2018 poz. 419) jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

8. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne                          

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 

odtajnieniem. 

 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat 

Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie, Otłoczyn 1, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, 

biuro księgowej, w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 8.00. 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2019  r. o godz. 8.30 w siedzibie 

zamawiającego: Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”  

w Otłoczynie, ul. Szlak Bursztynowy 95, Otłoczyn , 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój 

kierownika 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej zgodnie                 

z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informacje dotyczące: 

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  

1.Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym, 

m.in., należny podatek VAT). 

2.Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich. 

3.Jeżeli w postepowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                                 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 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. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                     

I SPOSOBU OCENY OFERT  

1.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

 

1) cena oferty brutto  - 60 %  

2)czas podstawienia pojazdu zastępczego – 20% 

3) średnio ważony wiek pojazdów-  20% 

 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostanie dokonana                                     

wg. następujących zasad:  

 

1)cena – waga kryterium 60 % 

1.Na podstawie ceny brutto 1 (jednego) kilometra wskazanego przez Wykonawcę 

 w Formularzu ofertowym oraz ilości kilometrów, które – zgodnie z założeniem 

Zamawiającego – w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawca będzie zobowiązany przejechać,  wyliczona zostanie przewidywana wartość 

umowy stanowiąca podstawę do ustalenia rankingu ofert i wyłonienia oferty 

najkorzystniejszej. 

2.Przewidywana liczba całkowita wynosić będzie 55.670 km 

3.W związku z powyższym przyjęto, że na przewidywaną wartość umowy złożą sią 

następujące wielkości: 

a) Trasa 1: 

1) Czas wykonywania umowy – 11 miesięcy 
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2) Przeciętna liczba dni wykonywania usługi w skali jednego miesiąca – 21 (dot. 

usługi, o której mowa w punkcie III.1) 

3) Maksymalny średni limit dzienny kilometrów wykonywania usługi, o której 

mowa w punkcie III.2) SIWZ – 177 km 

4) Maksymalny średni limit miesięczny kilometrów wykonywania usługi, o 

której mowa w punkcie III.AD2Ba) SIWZ – 30 km. 

b) Trasa 2: 

1) Czas wykonywania umowy – 11 miesięcy 

2) Przeciętna liczba dni wykonywania usługi w skali jednego miesiąca – 21 (dot. 

usługi, o której mowa w punkcie III.1) 

3) Maksymalny średni limit dzienny kilometrów wykonywania usługi, o której 

mowa w punkcie III.2) SIWZ – 64 km 

4) Maksymalny średni limit miesięczny kilometrów wykonywania usługi, o 

której mowa w punkcie III.AD2Bb) SIWZ – 10 km. 

 

 

Przewidywaną wartość umowy Zamawiający ustali wg poniższego wzoru dla pierwszej trasy 

zamówienia: 

 

PWu = 11(177 km x Ck x 21 dni) + (40 km x Ck x 11)  
gdzie: 

PWu – przewidywana wartość umowy 

Ck – cena brutto jednego kilometra wykonywania usługi stanowiącej przedmiot 

niniejszego zamówienia wskazana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

1. Następnie Zamawiający stworzy ranking ofert złożonych w postępowaniu według 

wzoru: 

              Wu. min 

Wof  = ------------- x 60%x100 

                Wu. x 
gdzie: PWu1 

W of - ilość punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę (PWu1+ PWu2+ PWu3 ) 

W u.min - najniższa przewidywana wartość umowy wyliczona na podstawie wzory 

opisanego w punkcie 3.) 

W u.x - przewidywana wartość umowy wyliczona na podstawie wzory opisanego w 

punkcie 3.) dla oferty badanej. 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego – 20% 

Zaoferowany przez Wykonawców czas podstawienia  pojazdu zastępczego nie może być 

dłuższy niż  1h 30 min. 

Wykonawca zobowiązany  będzie podać w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego w 

godzinach i/lub minutach . Zaoferowane czasy podstawienia autobusu zastępczego w ramach 

kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego” będą podlegać następującej punktacji: 

a) czas powyżej 1h- 0 pkt, 

b) czas powyżej 30 min. do 1 h – 10 pkt 

c) czas do 30 mn. – 20 pkt. 

Oferta wykonawcy , który zaoferuje czas podstawienia pojazdu zastępczego dłuższy niż 1 h30 

min. zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

Średni ważony wiek pojazdów- waga 20% 

Ocenie podlega średni ważony wiek  pojazdów 
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Liczba punktów , którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze 

wzorem: 

   Minimalny średni ważony wiek pojazdów 

Liczba punktów=     --------------------------------------------------     x 20% x 100 

      Średni ważony wiek pojazdów badanej oferty 

2.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba  punktów wyznaczy najkorzystniejszą 

ofertę. 

3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie  

wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza  w oparciu o podane kryteria  wyboru. 

4.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert  dokona wyboru oferty z najniższą ceną ( art.91 ust 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE  OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                   

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr  6  do SIWZ. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: Nie dotyczy  

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM  UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH: W przypadku wybrania Państwa oferty Zamawiający 

zaproponuje podpisanie stosownej umowy według załączonego wzoru - załącznik nr 5 do 

niniejszej SIWZ. 

1.Do umów w sprawach zamówień publicznych, w zakresie nie uregulowanym Ustawą Prawo 

zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. 

Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą terminu realizacji zamówienia w przypadku 

wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, ograniczenia 

zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku powstania okoliczności 

powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym oraz okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany wprowadzone 

zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia 

okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich 

akceptacji. 

3.Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej. 

4.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zostały 

one określone w Dziale VI ustawy, jak dla postanowień poniżej kwoty określonej                            

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5 ustawy pzp. 

XIX POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

1. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu. 

 

2.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień:  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa                            

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp. 

 

3. 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. 

 

4.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego:  

e- mail: wtzkarczemka@wp.pl, karczemkaredakcja@wp.pl 

strona internetowa: www.karczemka.org.pl 
 

5.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych:  

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 

zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

6. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: nie dotyczy. 

 

7. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 

ich zwrot: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
 

mailto:wtzkarczemka@wp.pl
http://www.karczemka.org.pl/
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10. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty: nie dotyczy 

 

11. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną 

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. 

 

XX Klauzule RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Brata Alberta, 

 z siedzibą w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, numer NIP: 

6760058770, numer REGON: 350554888, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia  

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

0000028246, zarzad@albert.krakow.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji im. Brata Alberta, Warsztat 

Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie jest Pan Barbara Kołacz, kontakt: 

barbarakolacz.ewart@gmail.com, tel. +48 12 283 90 80, +48 12 283 87 59; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

„Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób” w trybie 

przetargu nieograniczonego – nr sprawy 1/2020. 

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 2018 r., poz. 1603), 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;   

mailto:zarzad@albert.krakow.pl
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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.  
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Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):  

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Załącznik  nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania. 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

5. Załącznik nr 5 – wzór umowy. 

6. Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech  lat usług  

potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI pkt 2 ppkt. 3a 

SIWZ. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

……………………………………………………… 

                       Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Adres 

…………………………………………………………………………………………… 

TEL. …………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………………………………………. 

REGON ……………………………………………………………………………………….. 

e-mail na który zamawiający ma przesłać korespondencję ……………………………….. 

 

 

 

 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1579 ), na świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie,  ja/my niżej podpisany/i : 

 

…................................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................................... 

 

*
działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie

1
: 

                                                           
*
 niepotrzebne skreślić 
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Imię i nazwisko Pełnomocnika Adres Pełnomocnika 

Numer 

telefonu  

i e-mail 

Pełnomocnika 

 

 

  

 

przystępujemy do postępowania przetargowego i składamy ofertę na wykonanie zamówienia: 

 

Trasa 1 – początek trasy z miejscowości Nowy Ciechocinek, Odolion, Konradowo, 

Aleksandrów Kujawski, Łazieniec, Aleksandrów Kujawski, Służewo, Goszczewo, Grabie, 

Wilkostowo, Seroczki, Młynek, Kruszynek, Brudnowo, Wiktoryn, Kuczek do WTZ 

"Karczemka" w Otłoczynie od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy 2020 roku  

(i z powrotem). 

Trasa 2 -  początek trasy w miejscowości  Waganiec, Nieszawa, Raciążek, Podole, 

Ciechocinek, Białe Błota, Otłoczyn wieś do WTZ "Karczemka" w Otłoczynie od 

poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy 2020 roku (i z powrotem). 

 

a także 

1. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla 

Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie na 2020, szczegółowo 

określone  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto ( za całość 

przedmiotu zamówienia) ………………………………………………………….zł 

(słownie: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..) 

                                                                                                                                                                                     
1
 wypełniają wykonawcy występujący wspólnie, na zasadach określonych w  punkcie VIII Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Na łączną wartość przedmiotu zamówienia składa się cena jednostkowa za 1 km 

brutto………………… x ilość km …………………….= …………………… zł 

2. Średni wiek pojazdów …………………………………………………. 

3. Oświadczamy, że w cenie brutto jednego kilometra określonej powyżej uwzględniono 

wszelkie wymagania SIWZ, wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie, potrzebne  

do właściwego wykonania zamówienia, informacje. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i akceptujemy 

jej warunki oraz, w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do jej 

zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

…………………, dn…….....2019 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

…........................................................................ 
                                                                                       (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  

                                                                                        Wykonawcy) 

 

*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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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „ Karczemka” 

Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 95, 87-700 Aleksandrów Kujawski   

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Świadczenie usługi 

transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka  

w Otłoczynie w 2020 r. (II)” prowadzonego przez Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii 

Zajęciowej „ Karczemka” – Dowóz 2020 , oświadczam, co następuje: 

jest świadczenie usługi w zakresie transportu drogowego osób 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  SIWZ. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Zamawiający: Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „ Karczemka” 

 Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 95, 87-700 Aleksandrów Kujawski  

 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Świadczenie usługi 

transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka 

w Otłoczynie w 2020 r. - III.” prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta, Warsztat Terapii 

Zajęciowej „ Karczemka” nr sprawy 3/2019 , oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (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 
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w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 l Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..………………

…...........…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………................................... 

 

…………….……. (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 4  do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Fundacja im. Brata Alberta,  

Warsztat Terapii Zajęciowej  

„ Karczemka” 

Siedziba: ul. Szlak Bursztynowy 95, 

Otłoczyn, 87-700 Aleksandrów Kujawski  

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której 

mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Prawo zamówień  publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów                                          

(Dz.U. 2019 poz. 369 ze zm.) 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na ………………………………………….-  

prowadzonego przez …………………………………   

 

1. oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.)*, co 

podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   

 

………………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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2. oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.  

1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 poz. 369 ze zm.)* 

 

………………….……., dnia ………….……. r.  

         (miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA 

w sprawie zamówienia publicznego 

 

zawarta w dniu ………………………………….2019 r. w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843), pomiędzy:  

Fundacją im. Brata Alberta, Warsztatem Terapii Zajęciowej „Karczemka” z siedzibą                                       

w Otłoczynie, ul. Szlak Bursztynowy 95, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, zwaną  

w dalszej części umowy  Zamawiającym, którą  reprezentuje: 

……………………………………………………………………………………………. 

a 

…………………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentują: 

…………………………………………………….. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi w zakresie transportu drogowego osób 

złożonej z dwóch poniższych elementów:  

a) przewozów regularnych polegających na systematycznym przewożeniu nie większej 

niż 23  osobowej grupy osób  niepełnosprawnych intelektualnie (trasa 1) i nie większej 

niż 20 osobowej grupy osób  niepełnosprawnych intelektualnie (trasa 2)   

b) przewozów doraźnych polegających na przewożeniu nie większej niż 23 osobowej 

grupy osób  niepełnosprawnych intelektualnie (trasa 1) i nie większej niż 20 osobowej 

grupy osób  niepełnosprawnych intelektualnie (trasa 2) . 

c) do zobowiązania kierowców do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu pasażera 

niepełnosprawnego do pojazdu i odwrotnie, dbania o bezpieczne wejście (wjazd), 

przewóz i wyjście (wyjazd) osoby niepełnosprawnej na miejscu zbiórki i na terenie 

placówki. 

§ 2 

1. Usługa przewozów regularnych, o której mowa w § 1 pkt a) realizowana będzie 

codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach – przyjazd do WTZ 

„Karczemka” w Otłoczynie na godz. 8
00

 – wyjazd z WTZ „Karczemka” w Otłoczynie 

o godz. 15
00

. 
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2. Strony ustaliły, że w sytuacji, gdy jeden lub więcej dni roboczych, o których mowa  

w ust. 1 ustalony zostanie jako dzień wolny od pracy, wówczas dzień ten zostanie 

odpracowany w sobotę a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi na 

zasadach określonych w umowie. 

3. W ramach wykonywania usługi, tj. przewozów regularnych, o których mowa   

w ust. 1 i 2 Wykonawca każdorazowo wykonywał będzie trasy:  

 

Trasa 1 – początek trasy z miejscowości Nowy Ciechocinek, Odolion, Konradowo, 

Aleksandrów Kujawski, Łazieniec, Aleksandrów Kujawski, Służewo, Goszczewo, 

Grabie, Wilkostowo, Seroczki, Młynek, Kruszynek, Brudnowo, Wiktoryn, Kuczek do 

WTZ "Karczemka" w Otłoczynie od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy 2020 

roku (i z powrotem). 

 

Trasa 2 -  początek trasy w miejscowości  Waganiec, Nieszawa, Raciążek, Podole, 

Ciechocinek, Białe Błota, Otłoczyn wieś do WTZ "Karczemka" w Otłoczynie od 

poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy 2020 roku (i z powrotem). 

 

4. Z miejscowości leżących pomiędzy początkiem i końcem trasy Wykonawca zabierał 

będzie osoby niepełnosprawne, które następnie docelowo przywiezie do WTZ 

„Karczemka” w Otłoczynie.  

5. Przewiduje się  możliwość zmiany tras, o których mowa w ust. 2 pkt 3. Zmiana 

polegać może na usunięciu jednej lub więcej miejscowości, dodaniu jednej lub więcej 

miejscowości, zastąpieniu jednej lub więcej miejscowości inną/innymi.  

6. W okolicznościach wskazanych w ust. 6 wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 

realizacji umowy wyliczone zostanie w oparciu o rzeczywistą ilość przebytych 

kilometrów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podstawiania pojazdów w lokalizacji: odpowiednio 

dla tras wymienionych w punkcie 3 – tj. trasa 1, trasa 2. 

 

 

§ 3 

1. Usługa przewozów doraźnych, o której mowa w § 1 pkt b) wykonywana będzie                 

w razie stwierdzenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 

2. Potrzeba wykonania przewozu doraźnego każdorazowo zgłoszona zostanie 

Wykonawcy  przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego podstawiania pojazdu w miejscu 

i czasie uzgodnionym w porozumieniu z Zamawiającym. 
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§ 4 

 

W ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

1. wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie pojazdem, który:  

a) spełnia  wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zm.)oraz ustawy z dnia 6 września 2001  

r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2018 poz. 58 ze zm.) przystosowanym  

do przewozu osób niepełnosprawnych; 

b) podlega ubezpieczeniu w zakresie ubezpieczenia OC oraz NW; 

2. zapewnienia pojazdu zastępczego spełniającego wszelkie wymogi Zamawiającego,             

w przypadku wystąpienia awarii/uszkodzenia pojazdu wyznaczonego do realizacji 

przedmiotu umowy; 

3. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i ewentualną 

naprawą pojazdu wyznaczonego do realizacji przedmiotu umowy; 

4. prowadzenia zestawień, w których rejestrowane będą wyjazdy i ich trasy                                

z dokładnym, tj. na podstawie odczytu licznika kilometrów, wskazaniem ilości 

przejechanych kilometrów, każdorazowo potwierdzonym własnoręcznym podpisem 

wykonawcy 

5. rozpoczęcia naliczania kilometrów z chwilą wyjazdu z miejsca początkowego trasy                

i zakończenia z chwilą powrotu na miejsce końcowe; dojazd kierowcy do miejsca,               

w którym rozpoczynać się będzie trasa stanowi koszt własny Wykonawcy; 

6. zapewnienia kierowców posiadających niezbędne uprawnienia i kurs pierwszej 

pomocy przedmedycznej w liczbie umożliwiającej ciągłą i płynną realizację 

przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Wartość przedmiotu umowy strony niniejszej umowy, przy zastosowaniu ceny  

za 1 km, o której mowa w § 5 ust. 2 ustalają na kwotę brutto…………………… zł 

słownie ………………………………………………………………………………..zł 

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu wykonywania przedmiotu 

umowy określonego w § 1, obliczana będzie na podstawie ceny brutto jednego 

kilometra wskazanej w Formularzu ofertowym z dnia …….……………2019 r. oraz 

rzeczywiście przebytych kilometrów, których ilość wynikać będzie z zestawienia,  

o którym mowa w § 4 pkt 4.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie  na podstawie faktury VAT 

wystawionej do piątego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu,  w którym 

zamówienie było wykonywane  z terminem płatności wynoszącym co najmniej 25 dni. 

4. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu  umowy płatne będzie na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  

5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na  otrzymywanie faktur w formie  elektronicznej.  
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§ 6 

 

1. Cena brutto jednego kilometra wskazana w Formularzu ofertowym  

z dnia……………………..2019 r. nie będzie podlegała żadnym zmianom przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy. 

2. Jedyną okolicznością skutkującą zmianą ceny, o której mowa w ust. 1 jest zmiana 

stawki podatku VAT. 

 

§ 7 

 

Umowa zawarta została na okres od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. 

 

 

§ 8 

 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach 

ustalonych poniżej: 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, 

2. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu umowy 

za każdy dzień zwłoki, liczony po upływie terminu rozpoczęcia wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 

w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy. 

4. Powyższe nie dotyczy odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności niezależnej od Zamawiającego powodującej, że wykonanie 

umowy jest niemożliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

o ile odstąpienie od umowy nastąpiło w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. 

 

 

2) Wykonawca z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania usług 

określonych w 1) 1, zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach  

i wysokościach określonych poniżej : 

1. Za nie podstawienie samochodu oraz każde podstawienie samochodu, nie spełniającego 

wymogów określonych w umowie, o ile Zamawiający dopuścił go do świadczenia usług, 

karę umowną w wysokości 100,00 zł. 

2. Za każdy przypadek samowolnej i zawinionej zmiany trasy w harmonogramie realizacji 

usługi, karę umowną w wysokości 50,00 zł. 

 

 

3) Kary umowne będą płatne na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni od daty jej 

wystawienia. 

4)  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy  

o skorzystaniu z tego prawa.  
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§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2007 r., poz. 459 ) oraz 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1603), 

§ 10 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

Zamawiający 

 

 

 

……………….......... 

Wykonawca 

 

 

 

…………………… 
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Klauzule RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Brata Alberta, 

 z siedzibą w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, numer NIP: 6760058770, numer 

REGON: 350554888, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000028246, zarzad@albert.krakow.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji im. Brata Alberta, Warsztat Terapii 

Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie jest Pani Barbara Kołacz, kontakt: 

barbarakolacz.ewart@gmail.com, tel. +48 12 283 90 80, +48 12 283 87 59; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  „Świadczenie usługi 

transportu drogowego  w zakresie przewozu osób” w trybie przetargu nieograniczonego – nr 

sprawy 1/2018; 

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 2018 r., poz. 1603), 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; 

mailto:zarzad@albert.krakow.pl
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 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.  
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Załącznik nr  6 do SIWZ 

 

……………………………………….. 

 

………………………………………... 

 

………………………………………… 

nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech  lat usług  potwierdzających spełnianie 
warunku określonego w Rozdziale 5 pkt 2 ppkt. 3a SIWZ. 

 

 
Lp. 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia 

 

Całkowita 
wartość brutto usługi 

w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy/adres 
 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 

Uwaga: Do niniejszego wykazu załączono dowody potwierdzające, że dostawy wykonane zostały 

należycie 

 

 

  

............................................................................ 
              podpis   osoby ( osób )  

                                                                                                               uprawnionej(ych)do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

……………………………. 

Miejscowość, data  
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Załącznik nr  7 do SIWZ 

 

WYKAZ NARZĘDZI ,WYPOSAŻENIA  ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  

TRASA I, TRASA II. 
 

Ja/my, niżej podpisany/i  

..................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

.....................................................................................................................................................  

 

Oświadczamy, iż w wykonywaniu zamówienia dysponujemy  następującymi  

 

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie/nazwa 

pojazdu 

 
Marka 
pojazdu, rok 
produkcji 

 
Nr 
rejestracyjny 

 
Trasa 

 
Informacja  
o podstawie 
dysponowania 
wskazanymi 
pojazdami 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

 

 

 

 

 

______________, dnia ____________2019 r.          

 

 

                                              ........................................................... 

 podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

                                                                                                    do reprezentowania 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA 
 

Ja/my, niżej podpisany/i  

..................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

.....................................................................................................................................................  

 

Oświadczamy, iż w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyły następujące osoby:  

 

 
 

Lp. 

 

Zadanie w realizacji 

przedmiotu 

zamówienia  

 

 

Imię  

i nazwisko  

 

 

Informacja o podstawie 

dysponowania wskazanymi 

osobami 

Informacje potwierdzające 

spełnianie warunku określonego  

w pkt. V ppkt 2b,dotyczące 

spełnienia wymogów art.39 a i 39b 

ustawy o transporcie drogowym 
 

 

     

     

     

     

     

     

 

Do dokumentów prosimy załączyć kserokopię zaświadczenie o ukończeniu kursu I pomocy 

przedmedycznej. 

 

______________, dnia ____________2019 r.          

 

 

                                              ........................................................... 

 podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

                                                                                                    do reprezentowania 
 

 

……………………… 
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KARTA ROZLICZENIA KILOMETROWEGO ZA MIESIĄC ……….. 2020 

TRASA 1,2. 

L.P. DATA 
LICZBA KM  

DZIENNIE 

LICZBA KM 

DODATKOWYCH PODPIS WYKONAWCY 

KM UWAGI 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24      

25      

 
 SUMA KM 

    =  

SUMA KM 

    = 
 


