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ZAMA\ł lAJAcY: Powiato\rv Z€§nól s7nitrli

ul. Amii Krajowej 1

56-400 oleśnica

tel.01l77 67 Ą2'7,f^ks1177 67 30'7

e_mail: sekretariat@pzsolesnica.pl

godżiny urzędowania:

poniedziałek - piątek - 7ż5 - 1500

sPECY!,lKAc.|A
IsTo,1,NYCH wARUNKÓw ZAMówIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczłego

protładzone8o w tĘ bi€ przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, w związku z ań. 39-46 Ustawy,

z dnia29 sqcznla 2004 r, Prawo zamówień publicznych

(tekstj€dnolity Dz, U, z 2019 t.,poz.1843 ze zm.)L

poniż€j kwoty 214 000,00 euro

(określon€j w przepisach rtydAnych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaET Pzp)

zgodnie z ań. 24 aa ustarrT, tżw. ,,proc€dura odwrócona"

na

_ USŁUGĘ -

TRANSPoRT I)I.A UcZ|rsTNlKow PRo.IEKTII PoD NAzwA -

UTWORZENID DZIENNEGO DOMU OPnKI MEDYCZNEJ W SYCOWIE

Niniejsze warLrlki szczegółowe

nieoglałiczonym żanieszc7C)llym

oraz na stroni€ interneto§ej

htQ://bip.pzsolc§,lica.pl

uściślają i rozszelzają

w lJiulcty i€ Zamówień

BiulctynU InfoInlacji

inlornracje podanc rr ogłoszeniu o pźętalgu

Publicznych, tablicy ogłoszeń Zarnrr*iająccgo

Pub|iczncj Polviato}vego 7-espolu sżpitali:

ogólna chalakterystyka projcktu w ramach, którcgo rcalizowany

niniejszym postcpowaniem, Zalnawiaiący \Ą, ramach Regionalncgo

będzie przedniot Zanó}vienia objęty

Progla]nu operacyinego Woielvódzlwa

zwane) dolej uławą Pzp

Projekt r€aliżowanyw ramach Re8iońalnego Pro8ramu oPe Ecyjne8o Województwa Dolnoślą5kiego na lata 2014.2o2
wśPółfińan§owanego ze ślodków Unii Eulopej5kiej w ramach EurcpeFkiego Fuńdu5zu 5poiec.nego.

NAZWA NADANA ENlU:

1. oPls PRoJEKTU
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Dolnośląskiego 2014-2020 osi Priorytetowej; 9 Włączenie społę§zne, Działania: 9,] Dostęp do wysoki€j

jakości ushrg społęcznych, Poddziałania: Ułat\łianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz

wysokiei jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług soc.jalnych świadcżonych w intęresie ogólnym,

r€aIizuje projekt pD-,,Utworzenie Domu opieki Medycznej w Sycowie" (dalej jako,,projekt"), C€lem

proiektujest zwiększenię dostępności wysokiej jakości usłu8 zdrowotnych dla osób nięsamodżielnych, w tym

osób sta.szych z terenu powiatu oleśnickiego poprzez utworzenie 20 miejsc zdeinsbłucjonalizowanej opieki

nad osobami zależnyni i rozwój §ystemu świadczeń zdrowotnych dla 320 pacjentów DDoM w Sycowie w

latach 2020-2023 .

Opi§ prz€dmiotu znmówi€nia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transpońu maksymalnie 25 osób (niesamodzielnych) w tym

osób niepełnosptawnych z miejsca zamieszkania na terenie powiatu oleśnickiego do siedziby Dziennego

Domu opieki Medycznej w syco\łie, ul, oleśnicka 25, 56-500 syców oraz powrót do mie.jsca zamieszkania,,

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników projektu znajdują się osoby niepełnosprawne. Z

uwagi na róźny rodzaj niepełnosprawności Wykonawca powinięn dysponować sp€cjalisrycznym samochodem

do przewozu osób na wózkach inwalidzkich tj. spełniających wymogi techniczne umożliwiają§€ załadunek i

wyładunek osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Osoba niepełnosprawna ma

prawo do korzystania z beżpłatnej pomocy ze strony kierowcy prży wsiadaniu i wysiadaniu z po.jazdu,

Zakres zamówi€nia:

Przywóz uczestników do siedziby Dziennego Domu opieki Medycznej w Sycowie, ul, oleśnicka 25 w

Sycowie z miejsca zamieszkania zlokalizowanego na terenie powiatu oleśnickiego do godziny 8.00 w dniach

od poniedziałkrr do piątku (w dni robocze),

Odwiezienie ucz€stników z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie, ul, Oleśnicka 25 w Sycowie do

miejsca zamieszkania zlokalizowanego na terenie powiafu oleśnickiego od godziny 16.00 w dniach od

poniedziałku do piątku (w dni robocze),

3, Gotowość do świadczenia usługi transpońowej na wezwanie w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku

do piątku. czas realizacji usługi najpóźniej w ciągu l godziny od zgłoszenia takięj potrzeby przez

Zalnawiaiącego

4, Ptżyjmqje się, że usługa transpońowa wyniesie około 200 km dziennie, około 1000 km tygodniowo

Szacunkowa dzienna ilość kilometrów wskazanajest wyłącznie dla celów okeślenia przez Wykonawcę ceny

za l km i kwory staĘ za gotowość do świadczenia usługi i służy do wyboru najkorzystniejszej ofęrty i

uzależniona jest od \łyników lekrutacji ucz€stników projektu.

Plojekt lealkoWanyw ramach Re8ionalńego Pro8ramu opelacyj ne8o Wójewód źtWa Dolnośląskie8o na lata 2014,20ż0

wśpółfinańsóWańego ze środków Unii EUlopejskiej W lamach Europejśkiego FUndU5zu spoiecżnego.

2.

l.

2. oPl§ PRZEDMIoTU

ZAMÓWIENIA

ZAKRES ORAZ wARUNKI
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5, Us]uga transpońowa realizowanźl będzie w okrcsic w którlrn Zleceniodawca będzie l,ealizorrał ślriadczenia

merytoryczne w ramach po\łTższego projektu.

Zan^wiający zastrzega sobio możliwość łydłużenia, skrócęnia lub wykonania kilku przejażdów jeśli

wymagało będzie tego dobro uczestnika projekto np, zbyt długi lranspoń.

Zamawiający zastrzę9a, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości przejechanych

kilometrów i stawki dziennej Za gotowośó do świadczęnia usługi wg stawki wskazanej w Formularżu ofefty.

,l.

Szczególowe warunki realizacji żamówienia

1. Do składania ofeń upoważnieni są wyłącznie wykonawcy, którzy dysponują odpowjednim potencjał€m

organiżacyjnołechnicznym do wykonania zamówienia - warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca

wykaze się dysponowanięm flotą wyposażoną w standardy bezpięczeństwa, ABS, ASR oraz ogrzewanie i

klimatyzację

2, Pojazd używany do transpońu osób z niepęłnosprawnościami musi być przystosowany do prz€wozu osób

niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogołym (Dz, U, z 2005 r. Nr l08, poz. 908

z pózn. zm.).

3. Wykonawcajest zobowiązany zapewnić stan techniczny pojazdu wymagany przepisami prawa,

4. wykonawca zapewnia bezpie§zeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz w razie potrzęby opiekę nad

osobami w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy uczestnikom w zależności od

zgłoszonych potrz€b, np. wejście/wy.jście z pojazdu),

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialrrość ża zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków

transpońt! uczestników.

6, W cenę kilometra i opłatę stałą Wykonawca powinien wliczyć ewentualne| opłaty postojowe, parkingowe i

drogowe.

7, Wykonawca zapewni ubezpieczenie każdego pasażera.

8, Wykonawca rozpocznie naliczanię kilometrów z chwilą podjęcia pierwsżego pasażera, Naliczanie zakończy

się z chwilą powrotu do miejsca siedziby Dziennego Domu opieki Medycznej w Sycowie, ul, oleśnicka 25

w sycowie. Następnie przy Jozwożęniu uczestników do miejsca zamieszkania l]aliczanie rozpocznie się od

siedziby Dziennego Domu opieki Medycznej w Sycowie, ul, olęśni§ka 25 w sy§owi€, a zakońcży z chwilą

opuszczenia pojazdu pr,/e/ ostalniego z pasażerół,

9. Kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodżielny dojazd do miejsc wskazanych przez

Zamawiającego.

10, Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zobowiązany jęst do prowadzenia ewidencji przebiegrr

pojazdów na potrzeby rozliczenia przewozu osób.

ll, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych czynności administraryjno-biurowych

związanych z z^rządżaniem transportem oraz logistyką.

Projekt realiżoWany W lańa.h Regionalne8o Programu ope racyjnego WojeWództwa DoLnośląskiego na lata 2o14_2020
Wspólfinansowan€go że łodków Unii E!loPeFkiei W lanach EUroPejśki.8o FUńduśzU społ€ćzn€8o,
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l2

I3,

1,1,

l5,

ló

Wykonawca zobowiązanyjest do niezwłocznego infonnowania telefonicznego lub mailowego, lub pisemnego

Zamawiające8o o nieobccności u§ze§h]ików w mięjscu odbioru, a także innych czyrrników mających wpł},w

na realizację zamówienia,

W przypadku awarii pojazdu ptżewożącego ucżestników lub innej nieprzewidzianej sytuacji

uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy lub podstawienia na

własny koszt i ryzyko Zastępczego pojazdu tej samej klasy w czasie nie dłuższym niż 1 godzina.

W przypadku braku nrożliwości zorganizowania transpońu zastępczego w danym dniu Wykonawca pokryje

koszty zorgaDizowania transportu zastępczego przez udzielającego zamówienie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej do trasy liczby kierowców, Kierowca musi

posiadać uprawnienia do przewozu osób na terenie kraju - zgodnie z ustawa z dnia 6 wrżeśnia 2001r, o

transporcie drogowym (Dz.U z2019l., poz. żI40 z późn.zn.).

Wykonawca ponosi koszty przejażdu autostradami, koszty postoju na płatnych parkingach oraz wszelkie inne

opłaiy związane z transportem i niezbędne do rłf,konywania usługi, łącznie z dojazdem do miejsca

rozpoczęcia wyjazdu, Wykonawca we własnym zakresię ponosi również koszty delegacji, wyżywienia oraz

noclegu kierowców,

Wspólny Słorvnik Zanrówieli (CPV).

60]30o0o-8 - Ushgi w zakresie specjaIisrycznego transpońu drogowego osób

60] 7000o-o - Wynajem pojażdów przęznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Zarnawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

PodwykonawstwoI

a, Zamawiający ni€ zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia

b, Zamawiający nie zastrzega obowiąZku osobistęgo wykonania przez Wykonawcę kluczo\ł}ch części

zamówienia.

c, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

d. Zallawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których

Wykonanie żamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę

firm podwykonawców, W umowi€ zostanię okręślony zakes prac, które \łykonawca będzie

wykonywał własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców Na żądanie zamawiającego,

Prójekt realiżoWanyw ramach Regiońalńego Pro8ramu opeńcyjńego WojeWódżtwa Dolnoś]ąskie8o na lata 2014-2020

w§półlinańsowane8o ze środkóW Unii EUlopejskiej w lamach Eulopejski€go FundUśzu spoiecżńe8o.

l,

2.

3. SŁOWNIK ZAMÓWIDŃ

OPIS CZEŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIf,

OFERT CZĘŚCIOWYCH, PODWYKONAWSTWO
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Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w alt. 25a ust. l ustawy lub oświadczenie lub

dokument potwięrdzający brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy,

e, Zamawiający żąda, 
^by 

ptzęd przystąpieniem do wykonania zamówi§nia wykonawca, o ile są już

znanel podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców

i osób do kontaktu z nimi, zaan8źowanych w usługi, Wykonawca zawiadamia żamawiającego o

wszelkich zmianach danych, o który§h mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zalnówienia, a

t^kże pźeka^]je infonlacje na temat nowych podwykonawcóĘ którym w późniejszym okresie

zamierza powielzyć rcalizację usług,

f, Dopuszcza się zmianę Iub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana atbo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którcgo zasoby wykonawca powob,wał się, na zasadach

określonych w art. 22a ust. l ustawy, w celu łykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

lub kr}teriów selekcji, wykonawcajest oboy,/iązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniaje w stopniu nie mnięjszym niż podwykonawca,

na którego zasoby powolywał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

g, Jeżęli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówi€nia na usługi następuje

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,

o którym mowa w ań. 25a ust, l ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak

podstaw Rykluczenia wobec tego podwykonawcy,

h. JężeIi zamawiający st\łierdzi, że wobec danego podłykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,

wykonawca obowiązanyjest zastąpić tę8o podwykonawcę lub żreżygnować z powierzenia wykonania

części zamówienia podlłykorrawcy,

i, Powielzenie wykonania części zamół,icnia podwykonarł,conl

ż odpowiedzialności ża należyte \ł}konalric tcgo zanórvienia,

j, Wykonawca, pod\tykonarvca lub dalszy podwykonawca zamórvietlia żalrrieżając) udlłrzec ulllo§ę o

pod§ykonawslwo, której przedmiotcnr są usługi lub dokonać .jci Zmiany (aneksowania) jest

obowiązaDy, w trakcil- rcaliżłcji zanlówienia pub]iczncgo do plzedłożenia 7anlawiaiącclnLl plojeklu

te.j Llnrowy lub jej zmiany (ancksu), plzy ozym podrvykonalvca ltlb dalszy podwykonawca .icn
obowiąZiny każdolazowo dołączyć zgodę \Yykonawcy na Zawalcie uDro§,y o pod\Yykonawslwo lLllr

dokonaniejej zmiany o treści zgodnei z projektem ulno\ły lub anckscm do tlmow}.

k, Tęanill Zapłaly wynaglodzcIria podtvykonawcy lub daIszcnrU podwykonawcy przewidziany

w Llmo\Yie o podwykonawstwo winien być oklcślony jako .,do 30 dni" od dnia doręczeDia

*ykonawcy, podwykonaB,cy lub dalszemu podwykonawcy faktury 1ub rachunku, po§t icldżaj 4cyoh

§f,konanie Zleconej pod\łykonalvoy lub dalszeDru podlvykonawcy dostatvy ]ub us]lltsr

l, Wykonarvca, podwvkonawca lub dalsz} podwykonalvca żaDrówieDia jest 7 obowiąZany

do plzedłożelria Zamawiaj4cemu poś\!iadczoncj za zgodność Z oryginałeD kopii zasaltej tllnolr1 o

pod§ykonawstwo, którei przcdniotem Są usfu8i oraz Wszystkich ZmiaD tej untowy (ancksó\), w

Ploiekt lealiżow3ny W lamach ReBiońalńe8o Programu opelacyjńego Woj ewódłwa Dolnośląskie8o na lata 2o14-2o2o
wspóifinansoWańe8o ze łodkóW UńiiEuloP€i§kiej w lamach EulopeFkiego Fundu32u społeczńego,

nie Z\\,alllia ilykonatvcy
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terminie 7 dniod dniajej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jęst żobowiązany

do przedłoźenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii żawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dosta\ły lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy

(aneksów), w terminie ? dni od dnia jej zawarcia, z wyłączenielrr umów o podwykonawstwo o

wańości mnieiszei niż o,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączęnie to nie

dotyczy umów o podwykonawstwo o wańości większej niż 50 000 zł brutto.

Tenniny zapłaty i warulrki płatności \łTnagrodzenia nalęźnego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi w umowię wykonawcy

z Zamawiającym.

wymóg zatrudni€nia na umowę o placę.

Z^nlawialący, stosowni€ do art, 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące cżynności

w zakresie realizacji przedmiotu zamówjenia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w all, 22 § l ustawy z dnia 26 czetwca 7974 t- Kodeks pm§y, zostały zatrudnione przeu

Wykona$cę lub podw) konawcę na podslawie tlmowy o prace,

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni Wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia,

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem te8o okesu, zobowiPuje się do

niezwłocżnego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Ań,22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r, Kodeks pracy: ,,Pfzez nawiązanie stosunku pracy pracownik

zobowiązuje się do wykoDywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i podjego kierownictwem

oraz w miejscu i czasie rłryznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika

za wyt]agrodzeniem",

1, Rodzaj cżynności ni€zbędnych do r€alizacji zamórvi€nia, których dołczą wymsgania

zntrudnienia na pod§tłwie umorrT o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wrkonui4cych czynności w trakcie r€alizacji żamówi€nia:

l) wszystkich osób wykonujących czynności kierowcy bęzpośrednio wykonujących czynności

w zakresie realizacji zamówienia,

Uprarvnienia Zamawiająccgo w zilktesic kontroli §p€łniania przez Wykonarvcę i podwJkonawcę

rvymagań, o których mowa rv art.29 uśt.3a usta[T, oraż sankcji z tytułn nieśpełni€nia tych

r}Tmagań:

Projekt r€aliżowańV W ramach Regionaln€Bo Programu o pelacyjnego Wojewódńwa DolnośląskieBo na lata 2o14-20ż0

współlinansoWane8o że środków Unii Eulopeiskjej w lamżch E!ropei9kiego Fundu5żU spółe.źńego,

5. ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ
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Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę

i podwykonawcę wymagania, w szczególności poprzez ądanie przedłożenia, na każde żądanie,

u wyznaczonym pr zez Zam alr iaj qcego t erm in ie:

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umo\ły o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, oświadczerrie to powinno

żawierać w sżczególności: dokładne okreśienie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i \łymiaru etatu oraz

podpis osoby uprawnione.j do żłożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poświadczonej za zgodność z oryginałenr odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których

dotyczy ww, oświadczęnie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz Z dokumentem reguluiącym zakres

obowiązków, jeżeli został sporądzony), Kopia umo\ł],/umów powinna zostac zanonirnizowatra

w sposób zapewniający ochronę danyclr osobowych pracowników, zgodnie z prżepisami ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o oclrronie danych osobowych (tj, w szczególności bez imion, nazwisk,

adresów, nr PESEL pracowników). lnformacje takie jak| data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

]) zaświadczenia Właściwego oddziału ZUs, pot\łierdzającego opłacanie przez Wykonawcę tub

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społ€czne i żdrowotne z tytułu żatrudnienia na podstawie

umów o pracę 7a oslalni okres rozliczeniowy.

4) poświadczonej z^ zgodnośó z oryEinalem odpowiednio przez Wykona\łcę lub podwykonawcę kopii

dowodu potwierdzającęgo zgłosżenie pracownika przez pmcodawcę do ubeżpieczęń,

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestżęgania prawa pracy przez Wykonawcę lub

podrłykonawcę, Zamawiający możę zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Pa|'rstwową Inspekcję

Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli wykże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, Zamawiający

naliczy kary umowne, których ,!ł}sokośó została szczegółowo określona we wzorże umowy, stanowiącym

zalącznik do siwz, Wykonawca zobowiążany j€st do wprowadz€nia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ł.w. osób na umowę o pracę oftz zapisów

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

Plojćkt lealiuoWanyw lamach Regionalne8o Pro8r.ńu ope racyjne8o Wojewódłwa Dolnośląśki€go na lata 2o14_202
wśpótfinansowanego ze łodków Unii Europejskiej w lamach Europejskie8o F!nduśżu spoleczne8o.
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6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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lub zawodowej Zana.iajqcy nie *,yznacza szczegółowego warunku

l, Termin realizacji Zamówienia; 27 miesięcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

określone prżez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

l, o udzielęnie zamówienia rnogą ubiegać się Wykonawcy, którzy sp€łniają nw, warunki doĘczące:

1) kompetoncji tub uprawnień do prowadzenia okreśIonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów W PostępołJaniu mogq wziqć udział l|ykonawcy, k!órzy paśiadajq licencję na

wykony\'anie klaj oi|eEo Łanspońu t!rcgawego osób, ó klórej ńówa w ań, 5 usl- 1 1lsl6 y z dnia 6 września 200 ]

I o łansporcie clrc4own (Dż. U. 2al7 | paz.2200),

2) s},tuacji €kononicznej lub finansowej Zamawiajqcy ie y"yznacza szczegółovego warunku

\| Drn zakfesie

3) zdohlości techniczlej

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada ,wyma8anych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wplyw na realizację zamówienia,

1, Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do któfego zachodzi

którakolwięk z okoticzności wskazanych w art. 24 ust, 1 pkt 12 -23 usta\\y Pzp,

2, Dodatkowo, na podstawie art, 24 ust, 5 pkt 1 usta\ły Pzp z postępowania o trdzielenie zamówienia zostanie

wykluczony WykonawcaI

]) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukfuryzacyjnym jest przęwidzian€ zaspokojenie \łierzycieli przoz likwidację j€go majątku lub sąd

zarządził likwirlacię jego majątku w trybie art, 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r - Prawo

restrukturyzacy.ine (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poż. 243 ze zm,) lub którego upadłość ogłoszono,

z wyjątkięn Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawalł układ zatwiordzony pmwomocnym

postanowicni€m sądu, jeżeli układ nie przewiduj€ zaspokojenia Ńierzycię'i przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd z^tządzilł tikwidację jego majątku w trybie ań, 366 ust, 1 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r - Prawo upadłościowe (tekstjednolity Dz. U. z 20] 9 r poz, 498),

3, Wykluczenie Wykonawcy następ!łe z zachowaniem art. 24 ust, 7 ustawy Pzp,

4, Zamawiający może Wyklucuyć Wykonawcę na ka]żdym etapie postępowania o udzielenie zamóWienia,

Proj.kt realiżowa ńy w ra ńach Regiona lne8o Pro8ra ńu oPe rucYjnegó Województw. oolnośtąskie8o na lata 2or4_ zozo f f _
Wspólfinansowanego że środkóW unii Eulopejskieiw lamach Eurcpejski€Bo FUńdu9zu społeczne8o, L.4,/L_

l]

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
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5, W przypadkach, o których mowa w afi, 24 ust, l pkt 19 ustawy Pzp, przed łykluczenienr Wykonawcy,

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, żę jęgo udział w przygotowaniu

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

A. wykaz oświadczeń w cclu w§tępnego pot}Yierdzenia, że }Yykonawc' ni€ podlegn rvykluczeniu

ora/ §pelnii warunki ul17i:rlu tt Fosl§IloNallill.
], Do ofetly wykonawca dołącza aktualrre na dzień skladania olcrt oświadczenie o niepoctleganiu

rvykIuczeniu oraz spełnianiu lvarunkórv udziałLl \y postępowanirt.

B. wykaz dokument{i\ł, i oświadczcń, kt(ir€ wykonarvca skl,rdł }v postępo§alliLl tlir ryczwitllic

Zanr:t*,iającego na pot}vi€rdzenie okoliczności, o ktirf,ch no}va w alt. 25 uśt. l pkt 3 U§tarvy

(§€kcja III. 4 ogłoszeniźr o z:tmówicniu).

l, W celu potwierdzenia braku podslaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu rv postępolvaniU

Zanra\\,iający źąda lraslępUj4cych dokumcntów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub ż centralnej ewidencji i infornlacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy *l,magają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw Wykluczenia na podstawie ań. 24 ust. 5 pkt l ustawy,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) §kłada dokument lub dokumen§/ wystawione

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę |ub miejs§ę zamieszkania, potwierdzające, że nie otwańo

jego likrł idacji ani nie ogloszono upadlości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześni€j niż 6 miesięcy prz€d

trpł},wem t€rminu składania ofeń,

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

w pkt 2, zaĘpuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych dojego repreżentacji, lub oświadczenie osoby, któręj

dokument miał dotyczyó, złożone p.żed notariuszem lub prżed organęm sądowym, adm'nistracyjnym

albo organem sarnorządu zawodowego lub gospodarczego właściwynr ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, Zapis pkt 3 stosujś się.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na zasadach określorrych w art, 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnyni zasobami w stopniu

Plojekt l€alizowanyw lamach Regionalńe8o Programu opelacyjnego Woiewództwa DolnośląskieBo na lata 2or4-2o2o
wspótfinansowane80 ze nodków Unii Eulopejrkiej w lamach EuropeFkiego Fundus2u społe.zneBó,

5.

2.

1.

ośWIADCZENIA I DoKUMENT! JAKIE zoBowIĄZANIsĄ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
POTWIERDZf,NlA sPEŁNlENlAWARUNKóW UDZtALU w PosTEPowANlU
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umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący

Wykonawcę z tymi podmiotami gwafantuje lzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda

dokumentów. llóre określają rł rzczególno,ici:

l) zakr€s dostgpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów inn€go podmiotu, pżez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego,

zakres i okres udziałU innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału

w postępowaniu dotyczącyclr wykształcenia, kwalifikacji zawodo*rych lub doŚwiadczenia,

C.

l.

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane żdolności dotyczą,

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który pol€ga na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do rych podmiotów

dokumentów §}mienionych w pkt 1 ppkt I),

wykłż dokumentów i oświadczeń, które wykonawca §klłda w po§tępowaniu na rvezwanie

zrmawiającego na pot\yierdzeni€ okoliczności, o których mowa w ń. 25 ust. 1 pkt l uśtawy

(sćkcia ll1.5.1 oglo§?enia o /amówieniu).

W celu potwierdżenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących

kompętencji lub uprawnieir do prowadzenia okreś]onej działalnoŚci zawodowej, o i]e wynika to

z oclrębnych przepisów Zamawiający żąda licćncji na \łykon},wanie krajowego tran§portu

drogowego osób, o którćj morva w art.5 ust. l u§tarYy z dnia 6 września 2001 r. o tlłnsporcie

drogo[Tm (Dz. U.2017 r. poz.2200), w zakresie niezbędnym do *ykazania spełnienia warunku

opisanego w ust, 5 pkt ] siwz i sekcji IILl,2) ogłoszenia o zamówieniu,

3)

4)

D. lnformacj€ dodatkowe (sekcja lv.6.6 ogło§zenia o zamówieniu)|

l, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie intem€towej informacji

dotyczącej:

l) kwory jaką Zamawiaj ący zamierza przezn^czyć na sfinansowanie zamówienia,

2) finn oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli ofęrty w terminie,

3) ceny, ilości zatrudnionych kięrowców zawartych w ofertach, przekazLrje Zarnawia.jącemu

oświadcżenie o przynależności lub braku przynalężDości do tej sa,rej grupy kapitałowej, o której

mowa w al.t. 24 ust, 1 pkt 23 usta\ły, Wraz ze złoż€niem oświadczenia, Wykonawca może przędstawić

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenja konkurencji w postępowaniu

o udzielęnie zamówienia,

2, Zamawiająćy w nini€jśzym postępowaniu prrrwadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie 7, 
^rt. 

24aa najpi€rw dokona oceny ofeń, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego

projekt realizowańyw iamach ReEionżlnego Pro8ramu op€racyjńego Wojewódłwa Dolńośląskiego na Tata 2014_ź020

wśpółlinańsoWańego ze środków Uńii Eulopejskiej w lańach Europejskiego FundUśzu spoiecżnego. W
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ofeńa została ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu, Zam^wiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najw}żej oceniona,

do zloZenia w wyznacżonym, nie krótszym niż 5 dni tenninie, aktualnych na dzjeń ilożenia
oświadczęń lub dokumentów potwierdzających okolicżności, o których mowa w ań, 25 ust. l ustąwy

(nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

Wykonawca moż€ w celu potwi€rdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sluacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lubjego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub §},tuacji finansowej lub ekonomicznej hnych podmiotów,

ni€zależnie od charakteru prawnego łączących 8o z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnyrrri zasobami b/ch

podmiotów, w §zcz€gólności przedstawiając zobowiążanie tych podmiotów, do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby ręalizacji zamówienia.

zafia\\iający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznę lub

zawodowe lub ich §}tuacja finansowa lub ękonomiczna, pozwalają na wykazanie przez WykoDawcę

spełniania warunków udżiału w postępowaniu oraz bada, czy nie zaclŃdżą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa \ł art, 24 ust, l pkt ]3-22 i ost. 5 ustawy.

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,

Jeżeli zdolności tęchniczne lub zarłodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,

o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zańawiający żąda, aby

Wykonawca w terminie określonyrrr przez Zamawiającego:

l) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowięał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdohoś§i tęchniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekononiczną, o których mowa w
pkt 3.

Wykonawca, który powołu.je się na zasoby innych podmiotów, w celu wykażai]ia braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczęnia omz spehiania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,

warunków udziału W postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach W oświadczeniu

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zarnówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegającyclr się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spe}nianie

warunkóW udzialu w postępowaniu oraż brak podstaw wykluczenia w zakresie, \ł którym każdy

3.

6.

1.

9.

8,

Prciekt realiżowańy w lamach R€giońalńe8o Programu opel.cyjne8o Województwa Dolnośląśkie8ó na lata 2o14_2o2o
wspótfinansowane80 ze łodków Uńii EUlopej5kiej w lamach E!lopejśkie8o Fundu5ru spolecżnego,
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l].

12.

l],

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz blak podstaw

wykIuczenia,

Wykonawca nie jeśt obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczDości, o których mowa w ań, 25 ust, ] pkt l i 3 ustawy, jeżęli Zamawiający posiada

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może j€ uzyskać Za pomocą

bęzplatnych iogólnodostępnych baz danych, w szcze8ólności Ęeshów publicznych w rozumieniu

usta\ły z dnia l? lLrtego 2005 r, o informatyzacji działalności podmiotów realiżujących zadania

publiczne (Dz, U, z 2014 r- poz.1114 oraz zż016 t. poz.352).

oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunkóW zamówienia i ogłoszeniu

o zamówieniu dotyczące Wykonawcy iinnych podmiotów, na których żdolnościach lub sytuacji

polega Wykonawca na zasadach okreŚlonych w artykule 22a ustawy oraz dotycżące pod*TkonawcóĘ

składane są w oryginale,

DokumenĘ o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia iogłoszeniu

o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za z9odność

z oryginałem.

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, którc kżdego z nich dotyczą,

Poświadczenie za Zgodność z ory8inałen następuje w formie pisemnej.

Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym są składan€ wraż ż tłumaczeniem najęzyk pólski,

w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do ofeńy naleźy załączyć pełnomocnictwo

z określeniem j€go żakresu. Pełnomocnictwo należy zlożyć w oryginale lub kopii poświadczonęj

notarialnie,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo

do leprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i Zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznęgo dla ustanowionego przez nich

pełnomocnika, Do oferry nłlcży załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakr€su.

Połnomocnictwo należy Złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notaria]nie.

W przypadku źoż.nia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane

zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwory na złote polskie wedłlg Średniego kursu

Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamięszczenia ogłoszenia o zamówieniu

w Biuletynie Zamówień PubIicznych,

11.

14,

l5,

l6.

l8,

Proiekt r.alizowanyw ramaćh Regiońalnego programu ope6cyjńeBo Województwa Dolnoś|ąskiego ńa lata 2014_2020
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l. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 20i2 roku - Prawo pocztowe (tekst

jędnolity Dz. U, ż 2018 r., poz.2188 zę zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy uzyciu

środków komunikacjj elektronicznej, w tym faksu w rozumieniu ustawy z dnia 18 tipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst j€dnolity Dz. lJ. z 2019 t., poz. 1ż3), z uwzględnieniem

wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniże.j w ust, 8,6,-8,9,

2. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,

faksem lub elektroniczDie:

l) Dumer faksu: 7ll 77-67-307

2) adr€s poczty elektronicznejI przetargi@pzsolesnica.pl

3. osobą uprawnioną do porozumiewania się ż Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą udzielania

żamówięń publicznych jest Pani Elżbieta Kaznowska.

zamawiający informuje, iż prz€pi§y uśtarrT ni€ pożWa|ają na jakikolwi€k inny kontakt _ zafó}vno z

Zam&wiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewĄnia §ię z wykonawcami - niż

wskażany w niniejśzym rczdziale siwz. ożIl^cza to, że Zamawiający nie będzie reago\łal na inn€

formy kontaktołvania się z nim, w szcz€gólności nĄ kontakt t€l€foniczny lub/i o§obi§Ę \Y §wojej

si€dzibie.

4, Jeż€li Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym faksu w rozumięniu ustawy z dnia l8 lipca 2002

r o świadczeniu usług drogą elektronicżną, każda ze stron na żądanie drugiej strony Diezwłocznie

potwierdza fakt ich otrżymaDia,

5. W przypadku braku potwięrdzenia otrzymania Wiadomości przeż Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż

pismo wysłane przez Zamawiającego na nulner faksu lub adres elektroniczny podany prz€z wykonawcę,

zo§tało mu doręczonę w sposób unożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma a za

potwierdzeniejej otrzymania Zamawiający przyjmie \łrydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

ó, w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w rczdz.9. siwz, składa się w formi€ pi§emnej, ł:
ópa bz ok ej wł as n ory cznyn podpise n (oryg ih łl).

7, ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pi§emnej, r] opatłzonej własnoręcznym podpisem

(oĄ]ginar.

8, Dokumenty lub oświadczenia (o którrch nowa w mzporzqdzeniu w spfawie rotl1ąjów dokumenlów jakich

oże żqdać Zanawiająq od Ękonawcy, ok?su ważności ofaż fornl w jakich dokumenl! te ogq być

składane, \, zwiqzbu z fozpolzqdzeniem Minislfa Przedsiębiorczości i Techfiologii z dnia t6 paźdżiernika

2018ł z ieniajqcym 
'o 

rożpolzqdzenie) składane są w orygina|e lub kopii poświadczonęj za zgodność z

ory8inałem. Poświadczenie za zgodnośó z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub

kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisen.

Projekt realizowanyw ramach Re8ionaln€8o Pro8ramU ope Ecyjne8o WojewódńWa oolnośląski.go na lata 2014_202o
w§pótfinansowanego ze ślodków UniiEu.opeFkiej w lamach Europejśkie8o F!ndus.u spolec.neEo.
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9, Poświadczenia za z8odność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na któr€go

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego albo pod.łrykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego ż nich dotyczą.

l0, Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisennej powinno polegać na

umieszczeniu na kopii dokumentu lub oświadczenia zapisu,,za zgodność z oryginałem" lub,,zgodne z

orygiiałem" lub żapisu o podobnej treści w sposób który umożliwi Zamawiającemu jednoznaczne

stwierdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumęnty lub oświadczenia odżwierciedlają stan faktyczny

w nich przedstawiony, Stwierdzeni€ powinno być podpisane przez właściwą osobę zgodnie z zasadami

reprezentacji oraz sporządzone w sposób umożIjwiający idenryfikację podpisu (lp, ń,raz z imienną

pieczqlkq osob) pośv,iadczajqcej kopię dokunentu za zgodfiość z oryginałe ).

1l, Zama",iający może żądać przedstawieDia oryginafu lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o

których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie Medy, gdy żłożona kopia dokumentu

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co dojej prawidłowości.

l2, Dokumenry sporządzone wjęzyku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem najęzyk polski,

l. Wykonawca możę 7-wrucać się do Zamawiającc8o o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia kierując §we zapytania pi§emni€, laksem lub drogą el€ktroniczną, Zamawiaiący zwraca

się z prośbą o przekazywanie p)tań również drogą elektroniczną w fomie edlowalnej na adr€s|

Dlzetarlriag]p7solesllica,p!, gdyż §króci to czas udzielania wyjaśnień.

Zamawiaj4cy jest obowiązany udzielió wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed

upływem terminu składania ofeń - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do

Zamawiającego nie później niź do końca dnia, w którym upływa połov,,a wyznaczonego teminu składania

ofeń,

Jeżeli wniosek o wyjaśnienię treści specyfikacji istotnych warunkó\ł zamówienia wpłyrrął po upływie

terminu składania wniosku, o którynr mowa w ust. 9,2. lub dotyczy udżielonych wyjaśnień, Zamawiający

możę udzielić wyjaśnień albo pozostawió wniosek bez rozpoznania,

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bięg terminu składania wniosku, o którym mowa

w ust.9.2.

Treść zapytali wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez

uiawniania źródła zapytania, a także zamieści na stroni€ internetowej httD7/bip,Dzsolesnica.Dl

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zlian

siwż, jako obowiązqjącą .itależy plzy:ąć treśó pisma zawierającego późniejsze oświadczenie

Zamawiającego.

Proj€kt realizowańY W rańach R€giońalnego ProgramU operacvjnego Województwa Dolnośląskiego ńa lżia 2014_202
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7, W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upĘwem terminu składania ofert zmienić treść

siwz, Dokonaną zmianę siwz Zamawiający udostępni na stronię internetowej httD://biD.DZsolesllica,pl

8, Jeżeli w wyniku zrniany treści siwz nieprowadzącej do zniany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie

niezbędny dodatkoły czas na wprowadzenie zmian w ofeńach, Zamawiający przedłuży termin składania

ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści informację na stronie

intemetowej http://bip.pzsolesnica,pl

9. Ieżeli zmiana treści siwz będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiaiący

dokona zmiany tręści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pżp.

l0. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przęd składaniem ofeń.

1, Wykonawca może żłożyó tylkojedną ofeńę,

2, Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych.

3, Zamawiający nie dopuszcża składania ofeń wariantowych,

4. Treśó ofertv stanowi wypqhio!1Y i podpi§ąly lgęz qiob}, uoowźnione do repręzęntowania Wvkonawcv

Folmu|arz ofeltv sDofzadzonv z wvkorzv§taniem wzoru stanowiacego zalacznik nl l do slwz.
5. wraz z oleńa mu§za bYć złożone:

1) oświadczenia \łymagane postanowieniami rozdz, 9 A siwz,

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może byó ustanowiony do repręzentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania \ł postępowaniu i zawarcia umowy (Wymagana forma

oryginał lub notarialnie pohvierdzona kopia),

3) Pełnomocnict\ło (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania Wykonawcy -
względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofeńą (ieśli ofęrtę wfaz z

załącznikami podpisuje Pełnomocnik).

4) Dokumenty, ż których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za

zgodnośó z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych

wraz z ofellą, chyba, ze Zamawiający może je uzyskaó w szczególności za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baż danych, w szczególności rejestrów publiczl]y§h w rozumienju ustawy z dnia l7
|utego 2005 rcku o informatyżacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst

jednolity Dz,U, 2019 r, poz. 700 że zfi.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem ofeń, o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofeftą.

Projekt l€alLowany w lama.h ReBionalńe8o Pro8ramu opelacyjńe8o Województwa Dolnośląśkiego na lata 2o14_2o2o
wspótfinansowa neBo ze łodków Unii EUlopeFki€jw ramach tuloPejskie8o Funduszu spolecżneso,
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,7.

8,

ofeńa powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do rcprezentowania Wykonawcy określoną w

rejestrze lub iinym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upełnonocnionego przedstawicieIa Wykonawcy.

Zarlawiający zaleca wykorzystanie wzorów formularzy stanowiących integralną część niniejszej siwz,

Dopuszcza się złożenie w ofercie formutafzy opracowanych przez Wykonawcę, pod wafunkiem j€dnak, źe

iclr treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej siwz.

of€fta powinna być sporządzona w jęą'ku polskim, z zaclrowanięm fomy pisemnej (tj, opatrzona

własnolęcznym podpisem) pod rygorem nieważności. Kaźdy dokument składający się na ofeńę powinien

być czytelDy.

9. Zateca się, aby wszystkie strony oferty i załączników byly ponumerowa e i parafowane przez Wykonawcę

lub osobę upoważnioną.

]0. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każda zmiana, przekreŚlenie, uzupełnienie, nadpisanie,

etc. powinno być parafowanę przeż Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione,

11. Zamawiaiący informuje, iż zgodnie z ań. 8 ust, 3 usta\łT Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących

tajemDicę przedsiębiorstwa, w rozunięniu przepisów o żwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli

Wykouawca, nie później niż w tenninie składania ofeń, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzggł, że nie

mogą byĆ one udostępniane oraz wyk^za|, załączając stosown€ wyjaŚnienia, iż zastrzeźone informacje

stanowi4 tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca nie moźe zastrzec informacji, o których mowa w ań, 8ó

ust, 4 ustawy Pzp.

]2, Wszelkie infolmacje stanowiąc€ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

199J r- o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U.z2019 r.,poz. 1010 że zm,), którę

Wykonawca chce zastrzecjako tajemDicę pfzedsięb;orstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu,

w sposób umoźliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: ,,Informaćie stanowiące

taj€mnicę prz€dśiębiorstrya - nie udo§tępninć", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

l3. Zamawiający nic ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę

dokumentólv i informacji wskazanychjako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

]4, w przypadku, gdy w jednym dokumeDcie Wykonawca zawrz€ infonnacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa omu informacie, do ujawnienia, których Zamawiający będzie zobowiązarry,

Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe

zabezpieczęnie iDfonnacji objętych tajemnicą prżedsiębiorstwa.

15, ofeftę Wraz z oświadczeniami i dokumentami należy mieścić w zamkniętym opakowaniu,

unienrożliwiającym o(lczytanie jego zawańości bez uszkodzenia tego opakowania. Koperta powinna być

opisana w następu.jący sposób, tj. zawierać nazwę (firmę) iadresem Wykonawcy oraz następujące

inforrnacje:

Projekt r€alizowańv w ramach Re8ionalnego Programu o p€lacyjne8o Województwa Dolńoślą3kiego n.l2ta 2o14_ż020
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OFERTA PRZETARGOWA NA:

,,TRANsPolłT DLA UCZt]sTNlKów PRo.mKTU PoD NAZWĄ _

UTWORZDNID DZIENNEGo DoMU oPIEKI MEDYCZNE.I w sYCoWI["

*ramkę nożna wyciqć i nakleić a kopełę

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedżialnoś§i za zdarżenie wynikające z nienależytego oznakowania

koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji,

17. Przed upl},wem terminu składania ofert, Wykonawca moźe wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub

wycofać ofeńę, oświadczenia o wprowadzonych znianach lub wycofaniu ofeńy powinny być podpisane

prz€z osobę/y upoważnioną./e do ręprezentowania Wykonawcy idoręczone Zamawiającellu na piśmie

pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert, oświadczenia powinny być

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawieraó odpowiednio dodatko\łe oznaczenie

wyrazem|,,ZMIANA" lub,,WYCoFANIE",

18, Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szcżegóhtości z przy8otowaniem i

złoźeniem oferry ponosi Wykonawca składający ofetę.

19. Zamawiający nie ptzewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

1. Ceną podlegającą ocenie, w zakesie poszczególnych żadań, j§st CENA oFERTY BRUTTo (zwana

również ceną of€rtową).

2.

].

1.

WykoDawca w ofel,cic winien przędsta\łić cenę za lvykonanic całości zadania. z urł,zgl9dnienienl

tvszystkich wynlagali siwż, Llw7ględniając wszelkie niezbędnc kosżty zrviązane z rcalizacjq zlnotr ltnrs,

Ceny jednostkowe podale przcz. Wykonawcę będą nieznrierrIre przez cały okres obowiązyrvania

lllno\\,} l]:r rśdli/dcIc prZeJlnioln§cgo,,cm.)$iĘ|li,|,

Cenę ofclty należy podać \\, walucię Pl,N, Zamawiający llic dopuszcza rozliczeń rrriędzy nim. ir

Wykonawcą w walrrtach obcych,

Projekt reaIiżowany w rańach Re8ionalne8o Prograńu operacyjne8o Województwa Dolnośląskiego na lata 2o14-żo2o aa/w§półfinansowanego ze ślodków Uni. Europ.Fkiejw ramach Eu lopeFkiego .! ńduszu społec.ne8o, 
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1.

8,

9.

3,

1.

ż.

ostateczna cena ofeńowa, podana przez Wykonawcę, ma byó ceną w rozumieniu odpowiednio ań, 3

ust, l pkt l, pkt 2 i ust, 2 ustawy z dnia 09 maja 20014 r. o infomowaniu o cenach towarów i usfug

(t€kst jednolity Dz.lJ. z ż019 r, poz, 178), przedstawioną w s€tnych częściach złotego, tj, zgodnie z

polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przęcinku), przy

czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i \\ryższę zaokrągla się do 1

grosza,

Do ceny netto należy doliczyó podatek VAT w odpowiednie.j §ysokości. Stawka VAT musi zostać

okreśIona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dnia 1l marca 2004 r. (tekstjednolity Dz, U, ż

2018 t ., poz. 217 4 ze m|).

W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywaĆ

będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Zamalviający nie dopuszcza p.zedstawienia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia W kilku

wat,iantach, w zalcżności od zastosowanych rozwiązań. w przypadku przedstawi€nia ceny w taki sposób

oferta zostanie odrzucona-

Jeżeli zostanie złożoDa oferta, któĄ 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 prżedstawionej w nięj ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek

rozticzyć zgodnie z tymi przepisami,

Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, cry wybór oferty będzie prowadżić do

powstania u Zamawiającęgo obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

których dosiawa lub świadcz-ęnie będzię prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wańość bez

kwoty podatku,

Wykonawca zobowiązanyjest wnieść wadium w wysokości| 3 000,00 zł. (trzy tysiące zł, 00/100)

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

pieniądżu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 8dy

przed upĘwem tęrminu składania ofeń kwota wniesionego Wadium będzie uznana na rachunku

bankowym Zamawiającego, Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty,

Wadium może być wnoszone wjednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu: przel€węm na rachunęk bankowy Zamawiłjącego:

42 1]30 l033 0018 7993 4520 0004.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy osżczędnościowo-kredy,towej,

/ §m ie porecZenie kas) jesl /aw\Ze poręc7eniem pienieżnyml

c) gwarancjach bankowych;

Projekt le.liżoWanyw ramach Regionalne8o Pro8ramu operaćYjńego WojewódZtwa Dolnoślą9kićgo ńa lara 2014_20żo

w5półlińańśoWanego ze środkóW UniiEUrcpejskiej w ramach Europejskiego FUnduśżu spo|eczńego, W

14, WYMAGAIIIA DoTYczAcE WADIUM
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gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w a.t, ób ust, 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4, Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać wźność co najmniej do końca

terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofeńą.

5. W przypadku wniesienia wadium w innej fomię niż pieniądz należy załącryć do ofeńy dokument

wadium, Winien być on dołączony do ofeĄ w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli najego
późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszęnia integralności §aĘ oferty, Dokument wadirrm winien być

oznaczony: Wadium - nazwa zamówienia .,.,.,,.,,,,,..,.,,,..,. nr referencyjny

PZSPN/,.,..., odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofeńą.

6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na ponjższych zasadach:

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznię po wyborże oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykona.lvcy, którego oferta

7ostala w) branajako najkor4 stniejs7a.

b) Wykonawcy, którego ofeńa zostąła wybrana jako najkorzystniejsza, zam^j|iający zwraca wadium

niezwlocznie po zawarciu umo\ł} rl sprawie ,,amówien ia.

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę prżed

upływem teminu składania ofeń,

d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwracaje na rachunek bankowy wskazany przeż

Wykonawcę,

ę) e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zo§tała

wybrana:

- odmówil podpisania umorły w sprawie zamórłienia

zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z prżyczyn leżących po stroDie

Wykonawcy.

7. Wadium w formie poręczeir lub gwarancji musi gwarantować Zanawiającemu bezwarunkową w7płatę na

jego pierwsze pisemne żądanie kwoty rładium w przypadkach okreśIonych w art, 46 ust. 4a omz ust, 5

ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowyclr z^strzężęń i \łarunków, Poręczenia i gwarancje muszą być

ważne co najmniej przez okres związania ofeńą, a w przypadku przedłużenia terminu związalia ofertą

także przez ten okres.

d)

e)

l, TER}llN SKł-ADANlA ()FF]RT:

Proiekt realizowanY w rama.h Re8ionalnego Pro8ramu opelacyjnego Województwa Dolnośląskie8o na lata
wspólfinansowane8o że środków UniiE!lopejskjej w lamach E!lopejski€go FundurżU spoiecżńe8o,
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2.

ofeńę należy złożyć w sposób gwarantujący nienarusżalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w

siedzibie Zamawiającego Powiatowy Z€spół Szpitali w oleśnicy, ul, Amii Krajowej l,56-400 oleśnica,

IV piętro sekretariat - pokój nr 409 - (l0 diir ,....,... 2020 i do godzin}, """,

6.

Każda złożona ofeńa otrzyma numer identyfikaryjny,

Po upływie tenninu składania ofeń, wykonawca nie może wycofać ofeńy ani dokonać w niej

jakichkolrviek zmian,

oferty złoźone po wyznaczonym tenninie zostaną niezwłocznie zwróconez.

Jeżeli Wykonawca zamierża prze§łaĆ ofeńę pocźą, wymaganejest by dokonano tego za potwierdzeniem

odbioru. Za tcrmin z}ożenia ofer§ uznaje §ię termin potwierdz€nia odbioru of€rty prz€z

Z*mawiającego w jego siedzibie,

TERMIN OTWARCIA OFERTi

otwarcie ofeń odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zespole Szpitali w ol€śnicy, ul,

Arrnii Krajowej l, 56-400 oleśnica, lV piętro - s§kretariat, pokój nr 409 - lv dn;u -"""""" 2020 L o

z. otrłrarcie otert ,1est.lawne. Bezpośrędnio przed otwarciem ofeft zamawiający poda kwotę,jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ań, 86 ust.3 ustawy Pzp).

ofefiy otwierane będą w kolejności ich złożenia.

otwierając oferty Zamawiający poda:

1) naZWę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofeńa fustała otwańa,

2) ceny ofeń,

3) ilość żatrudnionych ki€rowców.

1o, Niezwłocznie po otwarciu ofeń Zamawiający zamieści na stronie intemetowej httD://biD,Dzsolesnica,pl

informacje doryczące:

1) kwoty,jaką zamierza przęznaczyć na sfinansowanie zamóWienia,

2) firm oraż adresów Wykonawców, którzy złożryli oferty w terminie,

3) ceny ofert, ilość zatrudnionych kierowców

Tenrin związania ofeńą| ]@Lł93]li licżąc od daty otwarcia of€rt.

Bieg temlinu związania ofetą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń,

1 w \lPa.Illl bralu ja*iegókó^|iek o,Buenia 
"ada\rcr 

oJeń, ną kóPercE, olerb zasla,ie *ańB|j"je o^rclla, lrlko l 1łrtączhie v ula adnakziehia

adresu hadavcy i]lraz z llĘlą plolokobl o^larcja kj* aJery załdńie ^łóm odpaljedńjeńu wrkoruvcy9 Pżewidz'ańrch lelninach zdrdtth
i Blałie P6ló za,ó|Ęń p|bliczn Łh,

Plojekt lealiżowanyw lóńach Regionaln€go Programu o p.la.yjnego Woj€Wództwa Dolnosląskieeo na lata zorł,zozo f fl
współfinan9owane8o ze środków Unii EUlopejskiej w rańach EUlopeiskjego FUndusżu spolecżneBo, V/\

\]
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Wykonawca samodzielnie lub na wnios€k ZamawiaiĄcęgo może przedłuźyó t€rmin związania ofeńą, z
qm, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upły\łem termiiu żwiązania ofertą

zwrócić się do Wykonawców o wyrżenie zgody na przedłużenie tego tenniDu o oznaczotry okres, nie

dłuższyjednak niż 60 dni (aft. 85 ust. 2 ustc,|y Pzp).

Zgodnie z ań.89 ust. l pkt 7a Zanawiający odrżuci ofeńęjeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której

mowa w art, 85 ust. 2, na przedłużenie telminu związania ofeńą,

ofeńy nie podlegające odrzuceniu na tym etapię postępowania zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o

kryteria podane w ogłoszeniu o nini€jszym przetargu,

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejsżej oferty Zamawiający stosować będzię poniższe kryteria

oceny ofert:

soosób obliczenia wa[ośoi punktowei oceniancgo kryteliunr:

l) Kryterium nr 1 - CENA oFERTowA BRUTTo (ck):
Ofercic z najniższą ceną brutto przyznanych Zostanie 60
liczone wedfug proporcji matcnlalyoznych z dokładDością
pol1iższym lvzorcn:

ck= (cw ,l" / Crv mu, "J x 60%, x I00 pkt

gdzie: Ck - sunra punktów końoowa

Cw,,,i,, - najniższa cena ogółęn brutto spośńd olclowaDych oień,

Cw..",j"," - cena ogó]cm brutto oceniancj ofelty,

żl Kr}lcrillln nr 2 lt,oŚC KlERoW( Ó$ (lt):

Punkty Za kr],tcrium ,,I1ość kicrowców" Zostaną ptzyznane w skali pLlnkto\Ą,cj do ,10 pkt u,
następujący sposób:
i!)jeżcIi do realizacji zanrówienia zoslanie zatrudnionajedna osoba 20pkl,

b)jeżcli do realizacji zanrówienia zostaną zatrudnione dwię osoby 40 pkt.

Zamawiający dokonując oceny ofeń w oparciu o przednioto\ł,c ktJte.ium będzie brał pocl urvagę
podanq rv |ormulal,zu Olćńowym liczbę osób. Jeżeli podana ilość osób będzie \Ą,iększa 10
Zamawiający przyjrnie maksyma]nie 2 osoby,

Ostateczna oceDa olćrt w danym Zadaniu bed7ie Iiczona wedfue wzol.Ll:

Ilość punktów = Ck + lk

P,ojekt re.lizowanyw rama.h Re8ionalne8o Programu opela.yjnego WoieWódłwa Dolńoślą5ki€go na lata 2o14_202o
współfińensowa nego z. ślodków Unii Eulópej§ki€j w ramach EUloPeFkiego fundu5zu społecznsBo,

punktórv, Ptlnkty pozosta]ych 0fel1 będą
do drvóch rniejsc po przecinku. żgodnic ż

L,p. KryteIi,r occny o1'ort:

1 ccna ofeńowa brutto 60 %= 60 pkt

2, llość kiero\yców 40%= 40 pkt

Razęnl i00% l()0 pkt

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCDNY OFERT OIŁ{Z UDZIELtrNIE

l.
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Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, któfa otrzyma n^:wyższą liczbę punktów

wyliczonąjako surnę prrnktów uzyskanych w w/w krrtęriach,

Zamawiający wybiera ofeńę najkorzystniejszą na podstawie krytęriów oceny ofert określonych w

spec} fi kacji is|olnych \Ąarunkó\Ą lamó\ł ienia.

W tok dokoDywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art, 87 ust, 1 ustawy Pzp, moż€

żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treścizłożonych ofert.

ó, Zamawiający odl7tlci ofertę.jeżeli Zaistnieją przypadki okreśIone w art, 89 ust, 1 Ustawy Pzp,

Umowa zostanie zawańa w formie pis€mnej w terminie określonym na podstawie alt, 94 ust, l i 2 ustawy

Pzp, o miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi drogą pocżtową lum

mail, lub tetelonicznie Wykonawcę, któręgo oferta została wybrana za najkorzystniejszą,

W pżypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie

spółki cywilnei - Wykonawca zobowiązany jest przędłożyć umowę spółki cywilnej (albo wyciąg z tej

umou1 zawierający postanowienia dotyczące reprezentowania iprowadzenia spraw spółki), Jeźeli

Wykonawca prowadzący <lziałalność w formie spółki cywilnej nie vzedloży Z^ma,Ąiaj4cemu umo\ł}

spółki albo wyciągu z tej umowy, wówczas unowa o zanówienia publiczne musi być podpisana przez

wszystkich Wspólników tej spółki.

W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej ofeŃ zlożonęj pżezKonsorcjum Wykonawca obowiązany

jest przedłożyć umowę konsorcjum przed terminem podpisania umowy zawieranej w wyniku

przeprowadzonego postępowania,

Wykonawca, którego ofefta zostanie wybrana zobowiązany będzi€ przęd podpisaniem umowy do:

]) podania, o ilę są już znane, nazw albo nazwisk albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych

pod\ł}konawców iosób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje pfzedmiotu umowy,

wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wsżelkich zrrianach danych, o których mowa w zdanill

pierwszym, w 1rakcie realizac.ji zamówi€nia, a takż€ przekazuje infomacje na temat nołych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy,

2.

1,

],

4.

Zamalviający nie wymaga zahezpjęczęnia n^leż>Ąego wykonania umowy.

Plojekt realkowany w leńa.h R€Eionalń.8o Programu oPela.yjnego Woj€wództwa DolnośląśkleEo na lara 2ó74,żo2r.-,
współfinansowańe8o ze łodków Unii Eulopeiskiej W lamach Eulop€jsłlego Funduszu spole.znego, 

?r^\
l)

ie. INFoRMAcJE o FoRMALNoścIAcH, JAKIcH NALEżv DopEŁNrć po

OFERTY W CELU ZA\ ARCIA UMOWY

ŻO, |STOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

19. ZABEZPIECZENIENALEZYTEGOWYKONAN|AUMOWY
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lstotne postanowienia umowy zawiera projekt umoły stanowiący załącznik do siwz.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian treści umowy zgodnie ż postanowieniami projektu

umowy,

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, prżysługują środki

ochrony prawnęj określone w Dziale vl ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu

oraż specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysfugują również organizacjom wpisanym na listę, o

której mowa w ań. l54 pkt 5 ustawy Pzp.

l,

3,

2.

Zamawiający przęstrzegaiąc przępisów ustawy z dnia l0 maja 20l8r. o ochronie dany§h osobowyclr

(Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art, 13 iż
uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dnia 2':'

kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizy§zny.h w związku z przętwarzaniem danych osobowych i \ł
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenja dyrektywy 95/46/WE (Dz.IJrz- IJE L 119 z

04.05.2016, str. l), zwanym da|ej: ,,RoDo" _ niniejszym infonnqję, iż w treści Formularza ofety,
znajduję się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązkóW informacyjnych

przewidzianych w art, 13 i/lub t4 RoDo,
Jędnocześnie Zamawiający, łypełniając ciążący na nim obowiązek informaryjny zawarty w art. 13

RoDo (a na podstawie ań. 13 i/lub t4 RoDo - Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2)

poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trz€ci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) pon;żęj podaje

w pkt 3 poniżej treśó ,,Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych''.

KIAUZULA INFoRMACYJNA w zakresie danych osobowych:

Zamawiający zgodnie z art, 13 ust. 1 i 2 lożporądzśnia P^iamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20 ] 6/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób flzycznych w związk| z plzęlwarzaniem danych

osoborłych iw sprawię swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L ll9 z 04.05.2016, str I), dalej ,,RoDo'',
Zamawiający informuje Wykonawców, o tym żę na podstawie ań. 13 i/lub ań. ]4 RoDo - Wykonawcy

odpo\łiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2 poniżei oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci

odpowiedDio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniże.jI

1) administratorem Pana./Pani danych osobowych jest Powiatowy Ze§pół szpitali w oleśnicy, ul, Anrii
Krajowęj 1 , 56-400 o leśnic^, iel: 7 1 l '7'7 61 42.7 , fax: 1 l l716 13 07; ę-mail: sekretariat@pzso lesnica.pl ,

Projekt realiżowanyw ramach Regionalne8o Pro8ramu oPe l.cyjnego WojeWództwa Dolnoślą5kiego ńa lata 2o14 -zozo,.11-,
współfinan,owaneAo że ślodków Unii Europejskiejw ram6ch EUlopei,kiego Funduszu §połecżne8o, \ł Ą

()

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNf,J

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH



Unia Europejska
EUrope]§kl tUndtrę społeczny

2) inspektorem ochtony danych o§obowych w Powiatowym zespole Szpitali, ul, Amii Krajowej 1, 56-

4o0 oleśnicajest Pan wojciech Maciąga, te. 7l 776 73 23, e-mail: iodaąEdgĘ§li!ą.d

3) PanrPani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ań. 6 ust, 1 lit, c RoDo w celu związanym

z postępo\łaniem o udzielenie Zamówienia publicznego pn.: ,Tfanśport dla ucz€śtników projektu pod

nazwą - Utworzenie Dzienn€go Domu opieki Medycżnej w sycowie" (nr sprawy: PZslPNll720z0)

pro$adlon) ln rł try bie przeLargLl nieograniczolrego:

4) odbiorcami Pana./Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię

dokutnentacja postępowania w oparciu o art, 8 ofaz ax. 96 ust, 3 ustawy z dnja 29 stycznia 2004 r, -
Prawo zamówieli publicznych (tekstjednolity Dz.|J. ż2019 r. poz.l843), dalej ,,ustawa Pzp";

5) PanrPani danę osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust, l ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy p,zekacza 4 ]ata,

okręs prżechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania prżez Pana./Panią danych osobowych bezpośrędnio Pan'Panią dotyczących jest

wymogiem ustawowym okreŚlonym w przepisach usta\ły Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia pubticznego; konsekwencje niępodania określonych danych wynikają z ustawy

P żp,.

7) w odniesieniu do Pana/Pani danych osobo\łych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomaryzowat]y, stosowanie do art, 22 RoDo;

8) posiada PaD/Pani:

a) na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotycżących;

b) na podstawie art, l6 RoDo prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych **;

c) na podstawie ań. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art, 18 ust, 2 RoDo ** *;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobo\łych, gdy uzna.ją Państwo, że

przetwaźanie danych osobowych Państwa doryczących narusza przepisy RoDo;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z ań, ]7 ust,3lit, b,d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych o§obowych, o którym mowa w ań. 20 RoDo;

c) nA podstawi€ art.21 RoDo plłwo sprzeciwu, wob€c przetwarzania danych o§obow}ch, gdyż

podstawą prawną przet\Yarzania Pańśtwa dnnych osobowych j€śt ań. 6 u§t. 1 lit, c RoDo,

4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych

obowiązanyrr do spełnienia obowiązku informacyjnego z art, 13 RoDo będzię w szczególności:

1) Zamawiąiący względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, Dotycży

to w szczegÓInoŚciI

a) wykonawcy będącego osobą fizyczną,

b) wykorrawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącąjednoosobową działalność gospodarczą,
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c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą ftzyczną(np, danę osobowę zamieszczonę

w pełnomocnictwie),

d) członka organu zarządżające8o \łykonawcy, będącego osobą fizyczną(np, dane osobowe zamieszczone

w informacji KRK),

e) osoby fizycżnej skierowanej do pfżygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego;

2) Wykonawca - wżględem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, Dotyczy
to w szcze8ólności:

a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

b) podwykonawcy/podmioty trzeciego będącego osobą fi zyczną,

c) pod\łykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność

gospodarczą,

d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą flżyczną(np. dane osobowe

zarnieszczone w pełnomocnictwie),

e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną(np, dane

osobo\łe zamieszczolle w informacji KRK):

3) Pod§Tkonawca/podmiot trz€ci - Wżględęm osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

pozyskał,

1. W sprawach njeuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia maią

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień plblicznych (leks,jednolily Dz,

U. z 20l9 poz. 1843), 
^kty 

wykonawcze wydan€ na jej podstawie oraz ustawy Kodeks cywilny,

2, Zamawiający nie prz€widuj€ udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu żamówięnia,

], Zamawiający ni€ przerriduje zarłarcia umoly ramorłej,

4. Zamawiający nie zamiena ustanowić dynami§zne8o systemu zakupóM

5. Zamawiający nie przewiduj€ przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie prz€widuje składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający ni€ przewiduje udzie|enia zamówień, o których mowa w art. 67 ust, l pkt 7 ustawy Pzp,

8. Rozwiązaniarównoważne:

"' 
'Irjaśnienie: 

skorzyslanie z Pruwa do srastowania nie noże §kutko,łać nia q vyniku poslępol\ania o udzielenie
żanówienia publicznego ani znianq poslanowień unow w ,lkreśie niezgodryn z usla,q Pzp oraz nie noze naruszać
integralnaści prolakol ora, j eeo zalqcznikóll|.
"'IĄlJaŚnienie: ?ruwo do agftniczenia przelwaĘania nie na zaśłosowania w ottniesieniu do plzechawy|,anid, \| celll
zapewńienia kolzrslania ze środków ochrony pruv,nej lub v celu ochłony praw i nej osoby lizyćznej tub ?ru\)nej, lub z
uń,agi naważnewględy inlelesu publiczneso Unii Eurcpejskiej lub pelńllwa czlonkowskieso

Projekt realizowanyw rańach Re8ionalnego Pro8ramu ope racvjne8o Województwa DolnoŚlą3kiego ńa lata
wśpółfjnansowanego ze środków UniiEulopejskiej w lamach Europej5kjego Funduśżu sPoleczne8o.
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8.1, Ewentualne wskazanie pfzez Zamawiającego nażwy producenta ma na celu określenie klasy

funkcjonalności, prz€znaczenia asońymentu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu,

nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

8.ż. ltekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w siwz wskazane zostały normy, znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowa,żne,

8,3, Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowany

przęz nie}o asortyment §tanowiący prżedmiot zamówienia spełnia rłymagania określon€ przez

Zamawiaiącego,

8,4, W przypadku wątptiwości Zamawiającęgo związanych ze stwięrdzęniem równoważności zlożonej

oferty wsżelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy,

zalączniki stanorłią integralną część §pecyfikacji i§totnych warunków zamówienia:

Załącznik nr l - formularz ofeńy wraz z formularzem aso ymentowo,cenowym

Załącznik Dr 2 , oświadczenie Wykonawcy składane na pod§tawie ań, 25a ustawy Pzp w odniesi€niu do

przesłanek wykluczenia z postępowania

Załączn;k nr 3 - oświadczen ie Wykonawcy składane na podstawie ań. 25a ustawy Pzp dotyczą§e spełniania

uarunIow ud,/ialu w postęporłalliu

Zalącznik ltr 4 oświadczen ie o przynateżności lub braku przynależOości do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustarły pzp

Załą§znik nr 5 - projekt umo\łry

p o. Dyr€ktora Powiatov:,8o

Michal
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