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ogłoszenic nr 617075-N-2020 z dnia 2020-11-27 r

PorYiato1iy Z€§pół szpitrli \v Oleśnicyi TRANsPoRT DLA UcZEsTNlKÓ\\ l'RoJEKl U Pol)

NAZwĄ - UTwORZENIIi DZlENNEGo DoMlJ oPlEKI },IEDYcZNEJ w SYCOwtE

ocLosZE\lL () ZAMÓ\\ lE\ll -U\lugi

Zanrieszczanic ogło§Zenia: Zan1icsZczanic oborviązkorvc

Ogloszcnic dolvl.Z\: ZamÓ* ienił pilhIi( /nś!,U

Zanió\tienie dotyczy projektu lub progranru rvspólfinansorvanego ze środkórv Unii Europqskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Ogólna charaktęry§tyka projektu w ramach, którego realizowany będzie przedmiot zamówienia objęty

niniejszyrn postepowaniem, Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojeivództwa

Dolnośląskiego 20l4-2020 osi Priorytętowej: 9 włączęnie społe czne,Dżjalania,. 9.3 Dostęp do \łysokiej

jakości u§ług społecznych, Poddziałania: Ułatwianie dostępu do przystępnych cęnowo, trwałych olaz

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

Ięaliżuje projekt pn, ,,Utworzenie Domu opięki Medycznej w Sycowie" (dalej jako ,,projekt"), Celerr-l

plojektujest zwiększęnię dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób nie§amodzielnych, w

tym o§ób §tar§zych z tcręnu powiatu oleśnickiego poprzez utworżenie 20 miejsc zdeinstyfucjonalizowanej

opieki nad osobami zależnymi i rożwój systemu świadczeń zdlowomych dla 320 pacjentów DDOM w

sycowie w latach 2020-2023,

o zamówienie mogą ubiegać §ię wylącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub dziaIaIność ich wyodrębnionych organizacyjnie jedno§tek, które będą realizorvaIy

zamówienie, obejmuje spoleczlą i zawodową integrację osób będących członkami grup spolecznie

mafginaIizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących dojednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30oZ, osób zatrudnionych przez zakłady placy

chronionej lub wykonawców albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJAeY
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Postępo,§,anie prZcprOlYadZa centralny Zama$iający

Nit:

Postępo§,anie przepI,olvadza podmiotl któremu zamaryiającY po\Yierzyl/pou,i€fżyli

przcpro.l1,adzenie postępownnia

Nji:

Inlbr acjc na tcmat podmiotu którcmu zamarYiający powicrzyl/po\Yicrzyli prowadzoni.

postępoWania:

Po5tępo\Yanie jcst pruepro\yadzanc lvspólnie przez zamarviając},ch

Nie

Jcż€li tak, Daleźy wymicnić zamawiających, którzy wspólnie przeplowadzają postępowanie oraz podać

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

kontaktówI

Pośtępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkow§kich Unii

Europ cj § kiej

Nie

w przypadku prz€prowadzania po§tępowania wspólnie z zamawiającymi z innych pań§tw

członkow§kich Unii Europej§kiej - mające za§to§owanie krajorłe prawo zamówień publicznych:

Informacj€ dodatkowei

I. l) NAZwA I ADRES: Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy, krajowy numer identyfikacyjny

9329ó654000000, ul, ul, Armii Krajowej l , 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71

77 61 427, e-mail przętargi@pzsolęsnica.pl, faks7l']7 6'7 30'l.

Adres stlony intemetowej (URL):

Adrcs profilu nabywcyl

Adres strony intemetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub fomatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RoDZAJ ZAMAIłIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

sPZoZ

I.3) wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓwlENl^, aeźeli dotyczy)|

Podział obowiązków między zarlawiającymi w przypadku wspólnego prżeprcwadzania postępowania,

w tym w przypłdku Wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zarnawlających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zaklesię za przęprowadzenie postępowania odpowiadają pozo§tali
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zamawia]]ąay, cży zamówienie będzie udzielane przez kńdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostani€ udzielonę w imieniu i narzeczpozostą1h zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni do§tęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

hĘ:/óip.pzsolesnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie §pecyfikacja istotnych waru ków

zamówienia

Tak

http://bip,pzsolesnica,pl

Do§tęp do dokumentów z postępowania je§t ograniczony - }Yięcej informacji można uzyskać pod

adrcsem

Nie

oltrty lu[, wnioski o dopuszczenie do udzialu w postęporvaniu należy przcsylać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopu§zczone jest przesłanie ol'ert lub wniosków o dopusżczenic do udziału w postępowaniu \t

innl,sposólr:

Nje

lnny sposób:

wymagane jest przesłanie ol'ert lub \Yni(l§ków o dopuszczenie do udżiału lv postęporvaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

ofęlty pod rygoręll nieważności należy złożyć w fbr]nie piselllnęj, zgodnic z zopisnnli silr z

Adres:
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Powiatowy ZeSpół Szpitali w oleśnicy, ul. Armii Krajowej l, 56-400 oleśnica, IV piętlo - Sekreta at

- pokój nr 409

Komunikacja elektroniczna rłymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie do§tępne

Nię

Nieograniczony, pełny, bezpośledni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TRANSPoRT DLA UCZESTNtKÓW

PROJEKTU POD NAZWĄ - UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W

SYcoWlE

Numer referencyjny: PZSIPN/1 7/2020

Przed ry§zczęci€m postęporvania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

lI.2) Rodzaj zamówienia: Ushrgi

II.3) Informacja o możIiwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Olerfy lub \Ynioski o dopu§zczcnie do udzialu w pośtępowaniu można skladać w odniesieniu do:

Zamarviający zastrżega sobie prawo do udzielenia łącznie na§tępujących czgści lub grup części:

Mak§ymalna liczba części zamówienia, na któr€ może zo§tać udzielone zamółienie jednemu

rvykonalvcy:

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

budol1,|anych lttb określenie zapotrzebowania i yrymągąń ) 
^vl 

pfzypadku partn€r§twa innowacyjnego

- okl€ślenie zapotrzebowania na innowacyjlly produkt, usługę lub roboty budowlan€i Opis
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przędmiotu Zamówienia: Pźędmiotem Zamówieniajest Wykonanie usługi transpol,tu maksymalnie 25

osób (niesamodzięlnych) w tym osób niępełnosprawnych z miejsca zamię§zkania na terenie powiatu

oleśnickiego do siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie, ul. Oleśnicka 25, 56-500

Syców oraz powrót do mie.jsca zamieszkania.. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród

uczesmików projektu znajdują się osoby niepełnosprawne, Z uwagi na różny rodzaj niepełnosprawności

Wykonawca powinien dysponować specjalistycznym samochodem do prżewozu osób na Wózkach

inwalidzkich tj. spełniających wymogi techniczne umożliwiające załadunek i wyładunek osoby

ni€pełno§ptawnęj ponlszającej się na wózku inwalidzkim. osoba niepełnosprawna ma prawo do

korzystania z bezpłatnęj pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, Zakres

zamówięnia: l. Przywóz uczestników do siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie, rLl.

oleśnicka 25 w Sycowie z miejsca zamieszkania zlokalizowanego na telenie powiatu oleśnickiego do

godziny 8.00 w dniach od poniedziałku do piątku (w dni robocze), 2. Odwiezienie uczestników z

Dziennego Domu opieki Medycznej w Sycowie, ul, oleśnicka 25 w Sycowie do miejsca zamieszkania

zlokalizowanego na terenie powiatu oleśnickiego od godziny 16.00 w dniach od poniedziałku do piątkr-t

(w dni robocze). 3. Gotowość do świadczenia usługi transpońowej na wezwanie rł, godzinach od 8.00 do

16.00 od poniedziałku do piątku. Czas realizacji usługi najpóźniej w ciągu l godziny od zgłoszenia takiej

potrzęby pżeż Zamawiającego 4. Przyjmuje §ię, żę u§ługa tlanspoltowa wyniesie około 200 km dżiennie,

około 1000 km tygodniowo Szacunkowa dzięnna ilość kilometrów w§kazana jest wyłącznię dla celów

okeślenia przez Wykonawcę ccny za 1 km i kwoty stałej za gotowość do świadczenia usfugi i służy do

wyboru najkorzystniejszej ofelty i uzależniona je§t od wyników Iekrutacji uczestników projektu. 5.

Usługa tran§poltowa realizowana będzie w okrcsie w którym Zleceniodawca będzie realizował

świadczenia merytoryczne w nmach powyższego projektu. 6. Zanawiający zastrzega sobie możliwość

wydłużenia, skróccnia lub wykonania kilku przejazdówjeśli wymagało będzie tego dobro uczęstnika

projeknr np. zbyt dfugi transpolt. 7. Zamawiający zastrzeBa, że wykonawca rozliczany będzie na

podstawie rzecz}.wistej ilości przęjęchanych kilometrów i stawki dzięnnej ża gotowość do świadczenia

usfugi wg stawki wskazanej w Formularzu ofelty, Szczegółowe warunki realizacji żamówienia 1. Do

składania ofelt upoważnieni są wyłącznie Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potenc.jałem

organiżacyjno-technicznym do wykonania zamówienia wanrnek zostanię spełniony, jeśli Wykonawca

wykźe się dysponowaniem flotą wyposażoną w standardy bezpieczęń§twa, ABS, ASR oraz ogrzęwanie i

klimatyzację 2, Pojazd uż}.Wany do transpoltu osób z niepełnosprawnościami musi być przy§to§owany do

przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U, z

2005 r Nr 108, poz. 908 z pózn. zm,). 3. wykonawcajest zobowiązany zapewnić stan techniczny pojazdu

wymagany przepisami prawa, 4, Wykonawca zapewnia bezpiecżeństwo, bezawaryjnośó i punktualność

oraz w lazię potrzęby opiekę nad osobami w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie
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pomocy uczęstnikom w zależności od zgłoszonych potrzeb, np, wejście/wyjście z pojazdu), 5.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych waruŃów

transpolfu ucżestników 6, W cenę kilometra i opłatę stałą Wykonawca powinien wlicżyć ewenfualne:

opłaty postojowe, parkingowe i drogowe, 7, Wykonawca zapęwni ubęzpieczenie każdego pasażera. 8,

Wykonarvca rozpocznie naliczanie kilomętrów z chwilą podjęcia pierwszego pasażera, Naliczanie

zakończy się z chwilą powrotu do mięj§ca siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie, ul,

Oleśnicka 25 w Sycowie. Następnie przy rozwożęniu ucze§tników do miejsca zamieszkania naliczanie

rozpocznic się od siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie, ul. Olcśnicka 25 w Sycowie,

a zakończy z chwilą opuszczenia pojazdu prżeż ostatniego z pasażerów. 9. Kierowcy poszczególnych

wyjazdów żapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zanawiającego, 1 0.

Wykonawca pźez okres obowiązywania umowy zobowiązanyjest do prcwadzenia ewidencji przebiegu

pojazdów na potrzeby |ozllczeniaplzęwozl osób. 1 1. Wykonawca zobowiązanyjest do wykony,łania

dodatkowych cżynności administracyjno-biurowych związanych z zatządzaniem transpońem oraz

logistyką, l2. Wykonawca zobowiązanyje§t do niezwłocznego infomowania telefonicznego lub

mailowego, lub pisemnego Zanarviającego o nieobecności ucżestników w miejscu odbioru, a takżę

innych czynników mających wp§rł na lealizację zamówienia. l3, W przypadku awarii pojazdu

przewożącego uczestników lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu,

Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy lub podstawienia na własny koszt i ryzyko zastępczego

pojazdu tcj samej klasy w czasio nic dłużsżym niż l godzina, 14. W przypadku braku możliwości

zorganizowania transpoltu zastępczego w danym dniu Wykonawca pokryje koszty zorganizowania

transpoltu za§tępczego przez udziclającego zanrówienie. 15, Wykonawca zobowiązanyje§t do

zapewnicnia odpowiedniej do trasy liczby kierowców, Kierowca musi posiadaó uprawnienia do prżewożu

osób na terenie kraju - zgodnic z ustawa ż dnia 6 września 2001r, o tran§porcie drogowym (Dż,U z

20l9r,, poz.2I4o z późn.zm.). l6, wykonav/ca ponosi koszty przejazdu autostradami, koszty po§toju na

płatnych parkingach oraz wszelkie inne opłaty z:w|ązane z lransportem i niezbędne do wykonywania

usfugi, łącznie z dojazdem do miejsca rozpoczęcia wyjazdu. Wykonawca wę własnym zakresie ponosi

również ko§zty de]egacji, wyżywienia oraz noclegu kierowców.

II.5) Główny kod CPv: 60130000-8

Dodatkowe kody cPv:
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II.6) calkowita wartośó zamówienia (eżeli zamawiajqcy podaje iltformacje o wartości ząmówienią).

. Wańość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów tamowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowct całkowila

mahłymalna \Nąrtość w całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dyfiamicznego systemu

zakupów)

II.7) czy przcwiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust. lpkt6i7lubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkości lub zakesu oraz warunków najakich zostaną udżielone zamówienia, o

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

II.8) okres, w którym realizowane będzi€ zamóWienie lub okre§, na który zo§tala zawarta umowa

ramo}va lub okrcs, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupówi

miesiącach: 2'7 lub dni9cli|

data rozpoczęcia: lub zakońcania:

I1.9) lnformacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I .1) WARUNKI UDZIAŁU W PosTĘPowANIU

I .1.1) Kompetencje lub uprarvnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to ż odrębnych przepiśów

określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąó udział Wykonawcy, którzy posiadają licencję na

wykonylvanie klajowego transportu drogowego osób, o któIej mowa w art. 5 ust, l ustawy z dnia 6

września 200l r. o tan§porcie drogowym (Dz. v.20I'7 r. poz. 2200),

lnformacje dodatkowe

III.1.2) sytuacja finanśowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego walunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1,3) Zdolność techniczna lub zarłodo,wa

Określenie wanurków ,. Zamawiający nle wyznacza szczegi|owego walunku w tym zakręsie
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

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

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

II1.2) PoDsTAWY wYKLUcZENIA

III.2.1) Podstawy ,lvykluczenia określone w art. 24 u§t. 1 u§tawy Pzp

II1,2,2) Zam^\,łiający przewiduje wykluczenie wykonałvcy na podstawie art, 24 ust. 5 u§tawy Pzp

Tak Zafiawla])ący przewiduje następującc fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w ań, 24 ust, 5 pkt l ustawy Pzp)

II1.3) WYKAZ oŚwIADcZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ \łYKoNAwcĘ w CELU

WS,IĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NlE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

oświadczenie o niepodlcganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udzialu rł po§tępowaniu

Tak

oświadcz€nic o §pelninniu kryteriółv §elekcji

Nie

ItI.4) wYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓw, SKLADANYcH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚcI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3

UsTAwY PzP:

1, W ce]u polwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda następujących dokunentów: l) odpisu z właściwego lejestru lub z centralnęj

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

le.jestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw Wykluczęnia na podstawie alt, 24 ust. 5

pkt 1 stawy, 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt l ppkt 1) składa dokumęnt lub

dokumcnty wystawionc W kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanja,
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potwieldzającę, żę nię otwarto j§go likwidacji ani nie o8łoszono upadłości, 3, Dokumenty, o których

mowa w pkt 2 powinny byó wy§tawionę nie wcześniej niż 6 mięsięcy przęd upł}ĄVem temrinu

składania ofelt, 4, Jeżęli w kaju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania lrra osoba, której dokument dotyczy, nię wydaję §ię dokumentów, o których

mowa w pkt 2, zastępuje sięje dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych dojego reprezentacji, lub oświadczenie o§oby, której

dokument miał dotyczyć, złożone ptzednotariuszem lub pźed organem sądowym, administracy.jnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miej§cę zamiesżkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się, 5. W

celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotóW na zasadach

określonych w aft. 22a ustawy, będżie dysponował niezbędnymi zasobami w §topniu umożliwiającym

należyte wykonanie zamówienia publicznego olaz oceny, czy §tosunek łączący Wykonawcę Z fymi

podmiotami gwalantuje fzecz}Ąristy dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które

okeślają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykorrawcę, przy Wykonywaniu zamówienia

publicznego, 3) zakres i okęs udziału innego podmiotu pt,zy wykon}.waniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na żdolnościach któręgo wykonawca polega w odnięsięniu do waruŃów udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zarvodowych lub doświadczenia, zrealizttje

roboty budowlanę lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zamalviający żąda od

Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okeślonych w

art. 22a u§tawy, prżedstawienia w odniesieniu do tych podrniotów dokumentów wynienionych w pkt l

ppkt 1).

L5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLIcZNoścI, o KTóRYCH MowA w ART. 25 UsT. t PKT l UsTAwY PZP

III.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw UDZIAŁU w PosTĘPowANIU:

1. W cęlu potwięrdzenia spęłniania przęż Wykonawcę waruŃów udziafu w postępowaniu

dotyczących kompętencji lub uprawnień do prowadzenia okeślonej dżiałalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda licencji na wykonywanie l(Jajowego transportu

drogowego osób, o któręj nowawart,5 ust, l ustawy z dnia 6 września 200l I. o tansporcię

drogowym (Dz, U. 20l7 r. poz.22o0), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

opisanęgo w ust, 5 pkt l silvz i sekcji III.1,2) ogłoszenia o zamówieniu.

ll|.5.2) W ZAKREslE KRYTERlÓW sELEKCJl:
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lII.Ó) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLIcZNoŚCI, o KTÓRYCI{ MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 2 UsTAwY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIoNE w pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) oPls
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówicnia: Przętarg nieograniczony

Iv.'1.2) Zamawiający żąda wnie§ienia rvadium:

Tak

Infornacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązanyjest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł. (trży tysiące zł.00lI00) 2.

Wadium należy wnieść przed upĘwem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w

pieniądzu za pomocą przelewu baŃowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,

gdy przed upb"wem terminu składania ofeń kwota vr'niesionego wadium będzie uznana na rachuŃu

bankowym Zan,lawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, 3,

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego| 42 1130 1033 0018 7993 4520 0004, b) poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasyjest

zawszc poręczęnię]n pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpięczeniowych; e)

pol,ęczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy ż dnia 9

listopada 2000 r o utworzeniu Polskicj Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wno§zone w

innej niż pieniądz fonnie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania

Wykonawcy złożoną przez niego ofertą, 5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż

pienlądz należy zalączyć do oferty dokument wadium. winien być on dołączony do oferty w

oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli najego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszenia

integralności całej oferty, Dokument wadium winien być ożnaczony: Wadium nazwa zamówienia

,.,,.,....,..,.., m referencyjny PZSPN/,.,..,. odpowiedni dokumęnt, nię spięty

w całość Z ofeltą, 6. Zvr'rot lub zatrzylnanic Wadium następuje na poniższych zasadach| a)

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcorn niezwłocznie po wyborze ofelty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu po§tępowania, z wyjątkicm wykonawcy, które8o ofefia została

wybranajako najkozystniejsza, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystnięjsza, zanawiający ZWIaca wadium ni€Zwłocznię po ZaWarciu umowy W SpIaWię

zamówienia, c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
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ofęrtę prz9d upł},W9m tęminu składania ofęrt, d) Jężęli Wadium wniesiono w pieniądzu, zuna\Nj,ający

zwracaje na rachunek baŃowy w§kazany przez Wykonawcę, e) e) Zafi^wiający zatrzymuje wadium

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego ofęrta została wybrana; - odmówił podpisania umowy

w §prawię żamówienia - zawarcie umowy w sprawie zamówienia §tało się niemożliwe z plzyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować

zamawiającemu bęzwarunkową wypłatę najego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w

przypadkach okeślonych w art, 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez j akichkolwiek dodatkowych

za§trzężęń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania

ofertą, a W prżypadku przędłużęnia teiminu zwlązania ofertą takźe pźez ten okre§.

Iv.1.3) Prze}viduje §ię udzielenie zalicżek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na tęmat udzielania zalIczek].

Iv.1.4) wymĄga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert

katalogów elektronicznychi

Nie

Dopuszcza się złożenię ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofelt katalogów

elektronicznych:

Nie

Informację dodatkoWę:

Iv.1.5.) wymaga §ię zlożenia ofe.ty wariantowej:

Nie

Dopu§zcza się złożenie ofeńy wariantowej

Nie

złożenię oferty wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złożeniem ofęrty zasadniczej:

Nie

Iv.1.6) Przewidrvana liczba Wykonawców, którzy zo§taną zaproszeni do udzialu w po§tępo}vaniu

(pfzetatg ogla iczol|y, negocjacje z ogloszeniem, dialog ko kuleńcyjlly, partnerst,ó,o innowącyjne)

Liczba wykonawców

przewidyrłana minimalna liczba wykonawców
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Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iv.1.7) InfQrmacje na temat umowy ramolvej lub dynamiczne8o systemu zakupów;

Lmowa l,amow.] będzie zau arta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczęstników umowy lamowej:

Przcwidziana naksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Infonnacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na któĘ będą zamiesżczone dodatkowę informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Infonnacje dodatkowe:

W ramach umoury ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoźenie ofefi w fomie

katalogów e]ektronicZnych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogóW elektlonicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofelt w lamach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupówI

IV,1.8) Aukcja €|ektroniczna

Przewidziane j€§t przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetafg fiieografiiczony, przetarg

ogrdtliczony, negocj acj e z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres stlony intelnetowej, na któIej aukcja będzie plowadzonai

Naleźy wskazać elementy, których wańości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje §ię ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające ż opi§u przedmiotu

zamówienia:
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Nalęży podać, któIe informacje zostaną udo§tępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicżnej oraz

jaki będzie tennin ich udostępnienia:

Infomację dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;

Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, najakich

wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalnę wy§okości po§tąpień):

Infonnacje dotyczące wykorzystywanego §przętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejcstracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

lnformacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas tlwaniaI

Czy wykonawcy, którzy nie złoĄli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu;

Wantnki zamknięcia aukcji elektronicznej:

Iv.2) KRYTERIA ocENY oFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofert|

Iv.2.2) Kryteria

Krfteria zlaczenie

Jena ofeltowa blutto 60,00

ilość kicrowcórv ,ł0,00

IV.2.3) Zaśto§owanie procedury, o której mowa w art. 24aa u§t. l u§tawy Pzp (przetarg

nieoglaniczony)

Tak

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

Iv.3,1) Informacje na temat negocjacji z oglo§zeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie plawa do udzielenia zamówienia na pod§tawie ofeft wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podżiał negocjacji na etapy w celu oglaniozenia liczby ofefi|

Należy podaó informacje na temat etapóW negocjacji (w ryn liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

Iv.3.2) Informacje na temat dialogu konkur€ncyjnego

Opis potrzęb i wymagań zamawia.jącego lub informacja o sposobie uzyskania tego opi§u:

lnfomacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konJ<urencyjnego przed§tawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofelt,jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonograin postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialjęzby rozwiązań|

Należy podać infonnację na temat etapóW dialogu|

Infonnacje dodatkowe:

Iv.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opi§u pźedmiotu zamóWięnia definiujące minimalne wymagania, którym mu§zą odpowiadać

wszystkie ofefty:

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

zastosowanie krytoriów oceny ofelt wskazanych w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia:

Infonnacje dodatkowe:

lv.4) Licytacja elektroniczna

Adre§ stony intemetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opi§ przedmiotu żamówienia w lic},tacji elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń infotmatycznych;

sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tyn określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Infomracje o liczbie etapów licytacji elektroniczncj i czasic ich tfwania:
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czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną Zakwalifikowani do następnęgo etapu:

Termin składania wnio§ków o dopusżcżenię do udziafu w licytacji elektroniczn c.j :

Data: godzina:

Termin otwarcia I icylacj i elektronicznej:

Termin i warunki zan*nięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadżone do fueści zawieranej umo\łry w sprawic

zamówienia publicznego, albo ogólne watunki umowy, a|bo wzór umowy:

Wymagania dotycząc ę zdbęzplę1zelia 
^alęż}tęgo 

wykonania umowy:

Informacje dodatkowę:

Iv.s) ZMIANA UMowY
Przewiduje się i§totne zmiany postanowień zawartej umowy w §tosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru rłykonawcy: Tak

Należy wskazać zakręs, charaktęr zmian olaz warunki wprowadzenia zmia

1. Istotne postanowięnia umowy zawiera pĄękt unowy stanowiący załącznlk do siwz. 2. Zamawlający

dopuszcza możliwość dokonania zmian treści umowy zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

Iv.6) INFoRMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) spośób udośtępniania informacji o charakterze poufnym Qeżeli dotyczy):

Środki sIużące ochronie informacji o charakterże poufnym

Iv,6,2) Termin §kładania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w po§tępowaniu:

D ata: 2020- 12-04, godzina: 09:00,

Skócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potzebę udzięlęnia zamówienia (przetarg

nieogmniczony, pżetarg ograniczony, nęgocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lubjęzyki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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po§tępowaniu

> Polski
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lv6.3) Termin związania ofertą: do: okes w dniach: 30 (od ostatecunego terminu składania ofet)

Iv.6.4) Przelviduje §ię unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

ni€przyznania środkórł! które miały być przeznaczone na §finansowanie calości lub części

zamówienia: Nie

lV.6.5) Informacje dodatkowc:

Wykonawca, w tcrminie 3 dni od dnia od zamięszczenia na stronie intcmctowej infomacji dotyczącej: l)

kwoty,jaką żamawiaj ący zarniefza przezl^czyć na sfinansowanie zamówienia, 2) film olaz adfesów

WykonawcóW którzy złożyli ofefty w tęrfiinie, 3) ceny, iJości zatrudnionych kierowców Zawartych w

ofertach, przekazr-tje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust, 1 pkt 23 u§tawy.'ł,,lnz ze złożeliem oświadcżenia,

Wykonawca może pżedstawić dowody, źe powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkutencji w postępowaniu o udzielenie żamówienia. 2. Zamawia.jący w niniejszym postępowaniu

prowadżonym w trybię przetargu nieograniczonego, zgodnie z ant, 24aa najpięrw dokona oceny ofefi, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego ofefta została ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega

wykLucżeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego

olefia została najwyżej oceniona, do złożenia w Wyznaczonym, nie kótszym niż 5 dni teminie,

aktualnych na dzień złożenia oświadcżeń lub dokumcntów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 us(. 1 ustawy (nię podleganie wykluczeniu oraż spełnianie warunków udziału w

postępowaniu), 3, Wykonawca możc w ce|u potwieldzenia §pcłniania warunków ttdziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konketnego zamówienia, lub jego części, polegać na

Zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, nieza]cżnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.

Wykonawca, który polega Da zdo]nościach 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. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane

Wykonawcy pźez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiozna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spęłniania waruŃów udziału w postępowaniu

omz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiofu podstawy wykluczenia, o któlych mowa w art. 24 ust.

1 pkr 13-22 i ust. 5 ustawy, 6. W odnie§ieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach inrrych podmiotów, jeśli

podmioty te ziealizują roboty budowlanc lub usługi, do rcalizacji, którycb tc zdolności są wyma8anc, 7,
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Jeżc]i zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiofu, o którym

mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w teminię

określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotęm lub podmiotami lub 2)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykażę zdolności

technicznę lub zawodowe lub syluację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3. 8.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia Wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakesie, w jakim powołuje się na iclr za§oby, warunków

udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu. 9, W przlpadku wspólnego ubiegania

się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie, Dokumenty te potwięrdzają spełnianie warunków rrdziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakesie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje

spełnianie waruŃów udziału w postępowaniu olaz brak podstaw wykluczenia. 10. Wykonawca nie jest

obowiązany do złoźenia oświadczeń lub dokumentów potwiefdu ających okolicznośoi, o których nrorł,a w

ań. 25 u§t. 1 pkt 1 i 3 ustąv/y, jeżeli Zama\łiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, W

szczególności rejestrów publicznych w lozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r, o infomatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz, U. z 2014 L paz. II14 oraz z2016 r. poz.

352). ll. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji i§totnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o

Zamówieniu dotycżące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lń sytuacji polcga

Wykonawca na zasadach określonych w artykule 22a ustawy oraz doĘczące podwykonawców, składane

są w oryginale, l2, Dokumenty, o któryclr mowa w spccyfikacji i§totnych warunków zamówienia i

ogłoszeniu o zamówieniu, potwieldzające spełnianie waIunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składanę §ą w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiędnio

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakesie dokumentów, którę

każdego z nich dotyczą, l4. Poświadcżenie za zgodrtość z oryginałem na§tępuje \ł fomie pisenrnej. 15,

Dokumenry sporządzone wjęzyku obcym są składanę wraz z tłumaczeniem najęzyk polski. 16, W

prz}padku, gdy Wykonawcę leprczentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z

określeniemjego zakresu, Pełnomocnictwo naleĘ dożyć w oryginale lub kopii poświadczonej

notarialnie, 17, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo

do leprezentowania ich w postępowaniu o udzięlęnię zamówięnia albo leplezentowania w postępowaniu i
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zawarcia umowy w sprawię zamówięnia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika, Do

ofęfiy należy załącżyć pełnonocnictwo z określeniemjego zakre§u. Pęłnonocnictwo należy złożyć,w

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnic. l8. W przypadku złożenia przez Wykonawców

dokumentów, w których jakiękolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przcliczy

tc kwoty na żłote polskie wedlug śr,edniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dnirr

zamieszczenia ogłoszenia o zamóWicniu w Biulętynię Zamówicń Publicznych.
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