„Przewóz osób - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach”
Kod CPV 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I LOKALIZACJA
Gmina Baligród zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póz. zm.)
zwanej dalej w skrócie Ustawą, ogłasza postępowanie w trybie: zaproszenia do składania
ofert na:
„Przewóz osób - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach”
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZAS REALIZACJI
Przedmiotem zamówienia jest przewóz osób — Uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowosiółkach - na terenie gminy Baligród. Z wybranym Wykonawcą
zostanie podpisana umowa na okres do dnia 31.12.2014 r. Szacowana ilość kilometrów
wynosi około 117 km dziennie tj. 2344 km miesięcznie, w okresie obowiązywania umowy.
2.1. Zakres usługi obejmuje:
1. Dowóz odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7:30
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 15 dni roboczych przerwy
urlopowej z miejsca zamieszkania uczestników do siedziby Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki lub z innego miejsca
uzgodnionego z Zamawiającym.
2. Odwożenie uczestników do miejsca – godz. 14:00 wyjazd z siedziby Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowosiółkach.
3. Liczba uczestników jest zmienna, na dzień ogłoszenia przetargu liczba ta wnosi 34.
4. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym
szczegółowe godziny i trasy kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas
przebywania osób w podróży.
5. Szacunkowa łączna liczba dni świadczenia usługi od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.
wynosi około 132.
6. Łączny przewidywany dzienny przebieg w okresie wykonywania zamówienia wynosi
około 117 km, miesięcznie około 2344 km.
7. Rozliczenie wykonania usługi odbywać się będzie z faktycznie przejechanych
kilometrów.
8. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się również dodatkowe wyjazdy na
wycieczki, występy, uroczystości, których termin będzie wcześniej uzgadniany
z Wykonawcą.
9. Szczegółowy rozkład jazdy z uwzględnieniem trasy realizacji tj. dzienny przebieg
trasy zostaną uzgodnione przez ŚDS w Nowosiółkach po podpisaniu umowy
z Wykonawca.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu
zamówienia a wynagrodzenie będzie wypłacone za realizowaną część przedmiotu
zamówienia.
11. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych
w uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez
(uzasadnione przypadku) strony rozumieją: awarię pojazdu, chorobę kierowcy, kolizję
drogową.
12. Pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia musza posiadać
aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.

13. Wykonawca musi realizować niniejszy przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami
prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2012r., poz. 1137 z poźn. zm.)
14. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób podczas wykonania usług przewozu.
Wykonawca musi zapewnić stały kontakt telefoniczny z pracownikami ŚDS Nowosiółki.
Zakres usługi:
Jednorazowa liczba uczestników przewozu wynosi – 8 osób
Samochód minimum 8 miejsc siedzących.
2.2. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2014 r.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz spełniają warunki, dotyczące:
3.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.1.2 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia; to jest:
a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje
co najmniej 1 pojazdem dopuszczonym do przewozu osób, wyposażonymi w pasy
bezpieczeństwa zgodnie z wyposażeniem fabrycznym bądź homologacją pojazdu, w pełni
sprawnym (posiadającymi ważne badanie diagnostyczne), zapewniającym odpowiednie
bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania
oględzin pojazdów.
3.1.3 Sytuacji ekonomicznej i finansowej; to jest:
a) są ubezpieczeni w dniu otwarcia oferty od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 10 000,00 zł.
Zamawiający oceniał będzie spełnianie w/w. warunków udziału w postępowaniu w oparciu
o złożone przez Wykonawcę dokumenty, w których Wykonawca wykaże, że spełnia wymogi
Zamawiającego. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą
spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 24 ust.
1 Ustawy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.
4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1. Na potwierdzenie spełniania warunków posiadanie uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej do oferty należy dołączyć:
4.1.1 Wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - Załącznik.
4.1.2 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia (kserokopia).

4.1.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy, oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Załącznik.
4.1.4 Oświadczenie o prowadzonej Działalności gospodarczej Załącznik
5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę w postaci pisemnej, w języku polskim (art. 9 ust. l i 2 ustawy) należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy w Baligrodzie plac Wolności 13 , 38-606 Baligród, w terminie
do dnia 26.06.2014r. do godz. 10:00 .
PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI DO UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ
SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
Do bezpośrednich kontaktów z wykonawcami upoważniony jest: Edyta Wasylewicz
tel. 695987377, e-mail sdsnowosiolki@interia.pl
6. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2014r. w sali narad Urzędu Gminy
w Baligrodzie, Plac Wolności 13, 38-606 Baligród o godz. 10:15 .
7. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERTY
7.1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7.2. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
7.3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować jedną cenę ryczałtową
za przejazd jednego kilometra.
7.4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako partner konsorcjum.
7.5 Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje,
że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
7.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty.
7.7. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia podane
w punkcie 4 niniejszej SIWZ.
7.8. Oferty wykonawców wykluczonych jak również oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.
7.9. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana
za spełniającą warunki podane w mniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów
wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert. Wykonawca przed podpisaniem umowy
z podwykonawcą przekaże do akceptacji Zamawiającemu projekt tejże umowy- art. 6471
Kodeksu Cywilnego.
7.10. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni od wyznaczonego
przez zamawiającego terminu złożenia ofert.
7.11. Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w Ustawie,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych .
7.12. W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim
dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień
publicznych i Kodeksu Cywilnego.
7.13. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
7.14. Formularz oferty zawiera cenę w układzie: cena brutto z należnym podatkiem
od towarów i usług VAT za l km transportu osób. Cena za l km transportu osób przez cały
okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom chyba, że potrzeba
zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany przepisów prawa.
8. KRYTERIUM OCENY OFERT.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium oceny ofert: Najniższa cena - 100 % za przejazd 1 km.

9. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
9.1. Informacja o wyborze oferty.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed upływem okresu związania
ofertą, Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty podając informacje o których mowa w art. 92 ust. l ustawy.
9.2. Unieważnienie postępowania.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne - art. 93 ust. 3 Pzp.
10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
10.1. Wzór umów określających warunki na jakich zawarte zostaną umowy w sprawie
zamówienia publicznego stanowią - Załącznik.
10.2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 94
ust. l Ustawy Pzp. - w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania
faksem/drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 2 Ustawy, zgodnie z którym Zamawiający
może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa wyżej , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie
wykluczono żadnego wykonawcy. Wykonawca , którego oferta została wybrana zostanie
powiadomiony na piśmie o terminie i miejscu podpisania umowy .
11.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .
11.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także
innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 Ustawy .

