Nr sprawy: PSONI/261-02/2018

Leszno, dn.11.09.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP- Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 i Dz. U. z 2010r. Nr 161 poz.
1078)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [siwz]
na
„Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych –wychowanków Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego
Stowarzyszenia
na
rzecz
Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od 01.10.2018 r.
do 30.04.2019 r.”
60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) zwana dalej „PZP”

Zamawiający:
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE

Siedziba Zamawiającego:
64-100 Leszno, ul. Starozamkowa 14a
tel. (65) 529 64 74 ; fax. (65) 529 63 52

Zatwierdzam:
Eugeniusz Hylak

Przewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Lesznie
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I.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem

zamówienia

są usługi

transportowe

polegające

na przywiezieniu osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością
intelektualną i

sprzężonymi

schorzeniami z ich miejsca

zamieszkania

w godzinach rannych (6:00 – 8:00) do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno –Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przy ul. Starozamkowej
14a w Lesznie oraz odwiezienie w godzinach popołudniowych (14:00 –
16:00) z placówki do domu.
2.

Przewidywany średni dzienny przebieg – ok. 603 km.

3.

Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na 5 trasach
i 4 środkach transportu w godzinach 5:30 – 8:00 w obrębie miejscowości :
I trasa –poranna : Leszno - Wierzowice Wielkie, Wierzowice Wielkie Góra, Góra - Góra, Góra – Góra, Góra -Książęcy Las, Książęcy LasLeszno
I trasa –popołudniowa : Leszno - Książęcy Las, Książęcy Las – Wierzowice
Wielkie, Wierzowice Wielkie – Góra, Góra - Góra, Góra – Góra, Góra –
Leszno
II trasa - poranna: Leszno – Wschowa, Wschowa -Wschowa, WschowaJędrzychowice, Jędrzychowice – Osowa Sień , Osowa Sień - Osowa Sień,
Osowa Sień – Leszno
II trasa –popołudniowa : Leszno – Osowa Sień, Osowa Sień - Osowa Sień,
Osowa Sień- Wschowa, Wschowa –Wschowa, Wschowa- Jędrzychowice,
Jędrzychowice- Leszno
III trasa poranna: Leszno – Śmigiel, Śmigiel-Koszanowo, Koszanowo –
Przysieka Stara II, Przysieka Stara II, - Górka Duchowna ,Górka
Duchowna –Leszno
III trasa popołudniowa : Leszno – Górka Duchowna, Górka DuchownaPrzysieka Stara II, Przysieka Stara II – Koszanowo, Koszanowo – Śmigiel,
Śmigiel – Leszno
2

IV trasa poranna: Leszno – Zaborowice, Zaborowice –Pakówka, Pakówka
– Kaczkowo, Kaczkowo – Dąbcze, Dąbcze – Leszno
IV trasa popołudniowa: Leszno- Dąbcze , Dąbcze- Kaczkowo, KaczkowoPakówka, Pakówka- Zaborowice, Zaborowice- Leszno
V trasa poranna:: Leszno – Garzyn, Garzyn –Robczysko, Robczysko Leszno
V trasa popołudniowa: Leszno – Garzyn, Garzyn –Robczysko, Robczysko
– Leszno.
4.

Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku
do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, dni wolnych
od pracy zatwierdzonych przez Zarząd PSONI Koło w Lesznie, dni
świątecznych.

5.

Do realizacji w/w przewozów Wykonawca winien dysponować busami
odpowiednio

przygotowanymi

pod

względem

stanu

technicznego

i przystosowania do osób niepełnosprawnych tj.: odpowiednie siedziska
dla dzieci, foteliki, bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
podłoga antypoślizgowa, najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka
inwalidzkiego/platforma

do

samochodu

oraz atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego (listwy cargo, pasy
mocujące wózek, pas biodrowy bezpieczeństwa dla osoby na wózku
inwalidzkim). Busy z klimatyzacją oraz sprawnym ogrzewaniem w
miesiącach

zimowych,

wraz

z

kierowcami

z odpowiednimi uprawnieniami.
6.

Przewozy

dzieci

odbywać

się

będą

pod

nadzorem

opiekunów

wyznaczonych przez Zamawiającego.
7.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnieni osobom przewożonym
właściwych
z
ze

przepisami

warunków
i

szczególnym

bezpieczeństwa

zasadami

określonymi

uwzględnieniem

i
w

zasad

higieny,
prawie

zgodnie

przewozowym

przewozu

osób

niepełnosprawnych.
8.

Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

9.

W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek
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transportu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie ilości
km oraz godzin odwożenia i dowożenia wychowanków placówki.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
II.

Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające, umowa
ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna
1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.

Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

4.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

5.

Zamawiający

nie

przewiduje

wyboru

najkorzystniejszej

oferty

z

zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

III.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.10.2018 r. do 30.04.2019 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełnienia
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1) Spełnią warunki dotyczące :
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub
czynności,

jeżeli

przepisy

prawa

nakładają

obowiązek

ich

posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi uprawnienia do
prowadzenia busa i autobusu,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) Posiadają uprawnienia

do wykonywania określonej

działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania tj. przedstawią licencję na wykonywanie transportu
drogowego. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie
spełnia - nie spełnia.
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3) Dysponują

odpowiednim

potencjałem technicznym

niezbędnym

do realizacji zamówienia.
4) Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia

tj.

posiadają

opłaconą

polisę,

a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego
warunku oceniane będzie na zasadzie
spełnia – nie spełnia.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
2) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji.
3) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub
mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
4) Wykonawców,

którzy

nie

wykazali

spełniania

warunków udziału

w postępowaniu.
5) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do terminu składania ofert, na
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46
ust.3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
6)
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :
1) Jest niezgodna z ustawą.
2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) Została

złożona

przez

Wykonawcę

wykluczonego

z

udziału

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy.
8.) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
V.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
( dokumenty składane z ofertą)
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa
następujące dokumenty:
1)

Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych przy
ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do specyfikacji.

2)

Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik
nr 3 do specyfikacji.

3)

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy.

4)

Licencję na wykonywanie transportu drogowego (kserokopię).

5)

Wykaz posiadanych środków transportowych z wykorzystaniem wzoruzałącznik nr 4 do specyfikacji.
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6)

Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie

prowadzonej

działalności

związanej

z

przedmiotem

zamówienia (kserokopia).
2.

Pozostałe dokumenty składające się na ofertę :
1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do
specyfikacji.
2) Potwierdzenie złożenia wadium.
3) Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 powinny być złożone w
formie oryginałów, natomiast dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i
6 powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną
potwierdzonych
"za zgodność z oryginałem".
do podpisania oferty z dopiskiem
W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów
są nieczytelne, lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości,
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów
lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
do
technicznym, osobach zdolnych
wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 - Wykonawca składa
oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego
informacji
z
otwarcia
ofert
[informacji,
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP] zgodne z zał. nr 5 do SIWZ
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VI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposób
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Kaczmarek – sekretarka tel. (65) 529 64 74
Sposób porozumienia się:
a) listownie,
b) fax -em (65) 529 63 52
c) pocztą elektroniczną: orew.leszno@psoni.org.pl

2.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż dwa
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.

3.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym
dostarczono SIWZ, oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej
www.psoni-leszno.pl,

VII.

bez

ujawnienia

źródła

zapytania.

Wymagania dotyczące wadium
1.

3.

4.
5.
6.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł (słownie :
dwatysiące 00/100). Wadium może być wnoszone w następujących formach
:
1) Pieniężnej.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym.
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych.
4) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.
zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy
Zamawiającego: RAIFFEISEN BANK POLSKA SA nr 17 1750 1136 0000
0000 1208 2657 przed upływem terminu składania ofert tj. 21 września 2018
r. do godz. 10.00. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia lub gwarancji to
oryginał tej gwarancji czy poręczenia dołącza do oferty.
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli :
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie.
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2) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie.
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
VIII.

Termin związania z ofertą
1.
2.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z niezbędnymi
załącznikami wynikającymi z niniejszej specyfikacji.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Złożona oferta musi być zgodna z wymaganiami SIWZ.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną
ofertę.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania

firmy

w

obrocie

gospodarczym,

zgodnie

z

aktem

rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6. Jeżeli

oferta

i

załączniki

zostaną

podpisane

przez

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
7. Oferta

powinna

zawierać

wszystkie

wymagane

dokumenty,

oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej
specyfikacji.
8. Dokumenty

powinny

oraz przedstawionymi

być

sporządzone

zgodnie

z

zaleceniami

przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami,

a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej i zabezpieczonej przed
przypadkowym otwarciem kopercie. Koperta ma być zaadresowana do
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Zamawiającego (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana wg
poniższego wzoru :
Oferta na: „Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych – wychowanków Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie
od 01.10.2018 r. do 30.04.2019 r.”

12. Wykonawca

może

wprowadzić

zmiany,

poprawki,

modyfikacje

i uzupełnienia złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem
składania ofert.
13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty.
14. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
udostępnione. Wykonawca powinien zastrzeżone informacje zabezpieczyć
poprzez oddzielenie ich do odrębnej koperty opisanej: „Część oferty niejawna”.
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X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. :
Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy
przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Lesznie ul. Starozamkowa 14a 64-100 Leszno
sekretariat, parter- do dnia 21.09.2018 r. do godziny 10.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2018 r. o godzinie 10.20 w sali terapeutycznej
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Lesznie przy ulicy
Starozamkowej 14a - (parter budynku).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert przekazane zastaną
następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana i cena oferty.
1.

Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana
w PLN cyfrowo i słownie, z zaznaczeniem wartości netto, podatku i wartości
brutto.

2.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie czynności związane z
pełnieniem nadzoru wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

3.

Kwota wskazana w ofercie będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie
podlegała żadnym negocjacjom.

4.

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

XI. Waluty obce
W niniejszym postępowaniu rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
przeprowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.
XII. Kryteria oceny oferty
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1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
--------------------------------------------------------------------------| Nazwa kryterium
|Waga |
--------------------------------------------------------------------------CENA OFERTOWA BRUTTO
60 %
--------------------------------------------------------------------------TERMIN PŁATNOŚĆI FAKTURY

40%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów, wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O=C+T
gdzie:
O – łączna ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium Cena
oferty i kryterium
Termin płatności faktury
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium Cena oferty, która
zostanie wyliczona
wg.wzoru:
najniższa oferowana cena
C =

x 60
cena ocenianej oferty

T – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium Termin płatności
faktury, która zostanie wyliczona wg. wzoru:
Termin płatności faktury [w dniach] badanej oferty
T =

x 40
30 [dni]

Zamawiający ustala minimalny termin płatności faktury na 7 dni oraz maksymalny
termin płatności faktury na 30 dni.
Jeżeli wykonawca poda termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni, zamawiający do
obliczeń przyjmie wartość 30 dni.

Jeżeli wykonawca nie poda terminu płatności faktury, zamawiający do obliczeń
przyjmie wartość 7 dni.
Wykonawca zobowiązany jest określić termin płatności faktury w pełnych dniach.
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Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady
zaokrągleń matematycznych. Całkowita ilość punktów, jaką oferta może uzyskać
to ilość punktów wynikająca z wyliczenia.
XIII. Unieważnienie przetargu
Zamawiający ma prawo na zasadach określonych w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego. O ewentualnym unieważnieniu przetargu Zamawiający
poinformuje Oferentów podając uzasadnienie prawne i faktyczne.

XIV. Wybór oferty
1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie oraz na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni
pisemnie wszyscy Oferenci.
4. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania
umowy.

XV. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż:
10

dni

od

dnia

przesłania

listownie

Wykonawcom

zawiadomienia

o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XVI. Warunki umowy
1.

Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
niniejszej specyfikacji.
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2.

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Środki ochrony prawnej
1. Zgodnie z art. 180 ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, na niezgodne z ustawą czynności Zamawiającego
podjęte w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do których Zamawiający jest
zobowiązany ustawą, tj. :
1) Opisu

sposobu

dokonywania

oceny

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu.
2) Wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
3) Odrzucenia oferty Wykonawcy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo

elektronicznej,

opatrzonej

bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie
wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
XIX. Ogłoszenia wyników przetargu
1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy
Prawo zamówień publicznych w siedzibie Zamawiającego i na stronie
internetowej: www.psoni–leszno.pl
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2. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni o wynikach
postępowania w formie pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
XX. Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Administratorem Pana/i Danych jest:

Intelektualną Koło w Lesznie przez Prezesa Eugeniusza Hylaka ul.
Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno

Administrator powołał Inspektora
Ochrony Danych oraz udostępnia jego
dane kontaktowe:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Ewa Schimber
e.schimber@interbit.pl
605442330
Spełnienie obowiązku edukacyjnego
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Realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14

Podstawą do przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest:

Informacja o przekazywaniu
danych do innych podmiotów:
Okres przechowywania danych:

Ma Pani/Pan prawo do:

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 )

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nauczania
oraz 5 lat po zakończeniu procesu edukacji
1.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz.U. 2018 poz. 996 ) oraz pobrane dobrowolnie. Brak podania
danych skutkuje nie wywiązaniem się z wymogów ustawy.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania
decyzji ani profilowaniu.
imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsca urodzenia, nr

Kategorie przetwarzanych danych:

Źródło pochodzenia danych:

telefonu, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, pesel

Rodzice/opiekunowie prawni, Księga Ewidencji Uczniów
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XXI. Załączniki
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków - art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

Pzp.
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 - wykaz posiadanych środków transportowych.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - wzór umowy.
Załącznik nr 4 – trasy przejazdu.
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Załącznik nr 1

pieczęć oferenta

OFERTA
DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA :
„Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych –wychowanków Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od
01.10.2018 r. do 30.04.2019 r. .”
Oferent :
Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Numer telefonu :
........................................................................................................................................
Numer faxu
........................................................................................................................................
Adres e-mailowy obowiązkowy :
........................................................................................................................................
Numer konta bankowego :
................................................................................................................................
NIP .............................................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę :

Wartość netto

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

zł

za

1

km

przewozu (

słownie

:

(słownie

:

.......................................................)
Podatek

VAT

........%

t.j.

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

zł

18

................................................................)
Wartość brutto : ........................... zł

za

1

km

przewozu

(słownie

:

..........................................................)
2. Oferujemy

termin

płatności faktury wynoszący ……………………dni

kalendarzowych
/Minimalny termin płatności faktury wynosi 7 dni kalendarzowych, maksymalny termin płatności faktury
wynosi 30 dni kalendarzowych./

Oświadczamy, że :
Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę
do niej zastrzeżeń,
Zdobyliśmy
konieczne
informacje
dotyczące
realizacji
zamówienia
oraz przygotowania i złożenia oferty,
Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
Przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych powyżej.
Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ….
do ….. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Oferta zawiera ...................

ponumerowanych stron

Załącznikami do niniejszej oferty są :
1) .......................................................

,

2) .......................................................

,

3) .......................................................

,

4) .......................................................

,

5) .......................................................

,
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

…….................................................
….....................................................
(miejscowość i data)
(podpis i pieczęć)

19

Załącznik nr 2

..........................................................
(pieczęć oferenta)

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy :
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :
„Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych –wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno
–Wychowawczego
Polskiego
Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od
01.10.2018 r. do 30.04.2019 r. .” oświadczam, że firma, którą reprezentuję spełnia na
dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania określone w
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.
U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759), który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................
( podpis, pieczęć )

.........................................................................
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 3

..........................................................
(pieczęć oferenta)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Nazwa Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Adres Wykonawcy :
…………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Dowóz i odwóz osób
niepełnosprawnych –wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno –
Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
w
Lesznie
w
od
Intelektualną
Koło
terminie
01.10.2018 r.
do 30.04.2019 r.
” Oświadczam,
mojej firmy którą reprezentuję, nie
zachodzą podstawy
że w stosunku do
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

................................................................
……….....................................................
(miejscowość i data)
( podpis, pieczęć )
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Załącznik nr 4
….......................................................
(pieczęć oferenta)

WYKAZ POSIADANYCH BUSÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
Nazwa Wykonawcy :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Adres Wykonawcy :
………..………………..…………………………..………………………………….............
Nazwa zadania : „Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych –wychowanków Ośrodka
Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od 01.10.2018 r.
do 30.04.2019 r.”

Lp.

Nazwa i typ
busa

Numer
rejestracyjny

Rok
produkcji

Ilość miejsc
siedzących

Termin
ważności
przeglą
du
technic
znego

1.
2.
3.
4.

.............................................................................
…………………......................................................
(miejscowość i data)
(podpis, pieczęć)
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Załącznik nr 5

…………………………….
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych
przekazywane Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ” Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych –wychowanków
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od 01.10.2018 r. do 30.04.2019 r.
z pominięciem jednego miesiąca”, w związku z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że;
1.Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy,
którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:
l.p.

Nazwa wykonawcy

2. w załączeniu przedstawiam /nie przedstawiam* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
* niepotrzebne skreślić

………………………………
miejscowość, data

….………………...………………
podpis osoby uprawnionej

Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być
złożone przez każdy podmiot.
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Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ……………. roku w Lesznie, pomiędzy :
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Lesznie z siedzibą ul . Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno, NIP
6971078002 reprezentowaną przez:
Eugeniusza Hylaka – Przewodniczącego Zarządu Koła PSONI w Lesznie,
Zbigniewa Pachurę – Wiceprzewodniczącego Zarządu Koła PSONI
w Lesznie, Ewę Schimber – Głównego Księgowego PSONI
Koło w Lesznie zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………..
……………………………………………………..
reprezentowaną przez :
………………………………………………..……
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) została zawarta
umowa o następującej treści :
§1
1. Zgodnie z wynikiem
przetargu
nieograniczonego
Wykonawca
przyjmuje
do realizacji usługę polegającą na przywiezieniu osób niepełnosprawnych
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi schorzeniami z ich miejsca
zamieszkania w godzinach rannych (6:00 – 8:00) do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przy ul. Starozamkowej 14a w
Lesznie oraz odwiezienie w godzinach popołudniowych (14:00 – 16:00)z placówki
do domu.
2. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na 5 trasach

w godzinach 5:30 – 8:00 w obrębie miejscowości:
I trasa –poranna : Leszno - Wierzowice Wielkie, Wierzowice Wielkie Góra, Góra - Góra, Góra – Góra, Góra -Książęcy Las, Książęcy LasLeszno
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I trasa –popołudniowa : Leszno - Książęcy Las, Książęcy Las –
Wierzowice Wielkie, Wierzowice Wielkie – Góra, Góra - Góra, Góra –
Góra, Góra – Leszno
trasa - poranna: Leszno – Wschowa, Wschowa -Wschowa, WschowaJędrzychowice, Jędrzychowice – Osowa Sień , Osowa Sień - Osowa Sień,
Osowa Sień – Leszno
II trasa –popołudniowa : Leszno – Osowa Sień, Osowa Sień - Osowa Sień,
Osowa Sień- Wschowa, Wschowa –Wschowa, Wschowa- Jędrzychowice,
Jędrzychowice- Leszno
trasa poranna: Leszno – Śmigiel, Śmigiel-Koszanowo, Koszanowo –
Przysieka Stara II, Przysieka Stara II, - Górka Duchowna ,Górka
Duchowna –Leszno
III trasa popołudniowa : Leszno – Górka Duchowna, Górka DuchownaPrzysieka Stara II, Przysieka Stara II – Koszanowo, Koszanowo – Śmigiel,
Śmigiel – Leszno
IV trasa poranna: Leszno – Zaborowice, Zaborowice –Pakówka, Pakówka
– Kaczkowo, Kaczkowo – Dąbcze, Dąbcze – Leszno
IV trasa popołudniowa: Leszno- Dąbcze , Dąbcze- Kaczkowo, KaczkowoPakówka, Pakówka- Zaborowice, Zaborowice- Leszno
V trasa poranna:: Leszno – Garzyn, Garzyn –Robczysko, Robczysko Leszno
V trasa popołudniowa: Leszno – Garzyn, Garzyn –Robczysko, Robczysko
– Leszno.
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3.Do realizacji ww. przewozów Wykonawca winien dysponować busami
odpowiednio

przygotowanymi

pod

względem

stanu

technicznego

i przystosowania do osób niepełnosprawnych tj. odpowiednie siedziska dla
dzieci, foteliki oraz bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
podłoga

antypoślizgowa,

najazdy

umożliwiające

wprowadzenie

inwalidzkiego do samochodu oraz atestowane mocowanie dla

wózka
wózka

inwalidzkiego (listwy cargo, pasy mocujące wózek, pas biodrowy bezpieczeństwa
dla

osoby

na

wózku

inwalidzkim),busy

z

klimatyzacją

oraz z kierowcami, z odpowiednimi uprawnieniami.
4. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych
przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych
warunków
i

bezpieczeństwa

zasadami

określonymi

i
w

higieny,
prawie

zgodnie

z

przepisami

przewozowym,

ze

szczególnym

uwzględnieniem zasad przewozu osób niepełnosprawnych.
6. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
7. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu, przy czym
może to być własny środek transportu, środek wynajęty lub zakontraktowany w
postaci umowy z podwykonawcą.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości
kilometrów, godzin odwożenia i dowożenia, przebiegu trasy oraz ilości miejsc
przystankowych.
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§2

1. Strony ustalają, że

obowiązującą formą wynagrodzenia,

za wykonanie

przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości
netto: ........................................ zł za 1km przewozu, co stanowi kwotę brutto:
........................................zł za km przewozu, słownie ...................................... zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wykazu dni i ewidencji wskazań
liczników busów w każdym dniu, w którym w danym miesiącu świadczona jest
usługa przewozu i przedkładania tego wykazu wraz z fakturą Zamawiającemu.
3. Za wykonane usługi strony będą się rozliczać fakturami wystawionymi przez
Wykonawcę po upływie miesiąca, w którym wykonano usługę.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 7 dni od daty doręczenia
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
§3
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od 01 października 2018 roku do
30 kwietnia 2019 roku.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
1) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości średnio jednomiesięcznej wartości przewozów
obliczonej za ostatnie 3 miesiące.
2) Spowodowania

przerwy

w

realizacji

przedmiotu

zamówienia

–

w wysokości 1/30 średnio jednomiesięcznej wartości przewozów obliczonej za
ostatnie 3 miesiące za każdy dzień przerwy w realizacji przedmiotu
zamówienia.
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2. Zamawiający

ma

prawo

dochodzić

odszkodowania

uzupełniającego

na

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy
wysokość kar umownych.
3. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni
od powzięcia wiadomości o następujących zdarzeniach:
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
2) Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub otwarcie likwidacji firmy Wykonawcy.
3) Gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie.
4) Gdy Wykonawca przerwał realizację usługi bez uzasadnionych przyczyn i
przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień.
5) Gdy

Wykonawca

w

przypadku

w przewozie,

w

rażąco

narusza

przepisy

powtarzających

umowy
się

w

szczególności
opóźnień

odniesieniu do terminów rozpoczęcia kursów ustalonych

w § 1 pkt 2.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i musi zawierać uzasadnienie.
§6
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1. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

umową

mają

zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych
wraz z aktami wykonawczymi.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w czasie realizacji umowy będzie rozstrzygał
sąd powszechny w Lesznie.
3. Umowę

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

–

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 7

Trasy przejazdu

I trasa –poranna : Leszno - Wierzowice Wielkie, Wierzowice Wielkie Góra, Góra - Góra, Góra – Góra, Góra -Książęcy Las, Książęcy LasLeszno
I trasa –popołudniowa : Leszno - Książęcy Las, Książęcy Las –
Wierzowice Wielkie, Wierzowice Wielkie – Góra, Góra - Góra, Góra –
Góra, Góra – Leszno
trasa - poranna: Leszno – Wschowa, Wschowa -Wschowa, WschowaJędrzychowice, Jędrzychowice – Osowa Sień , Osowa Sień - Osowa Sień,
Osowa Sień – Leszno
II trasa –popołudniowa : Leszno – Osowa Sień, Osowa Sień - Osowa Sień,
Osowa Sień- Wschowa, Wschowa –Wschowa, Wschowa- Jędrzychowice,
Jędrzychowice- Leszno
trasa poranna: Leszno – Śmigiel, Śmigiel-Koszanowo, Koszanowo –
Przysieka Stara II, Przysieka Stara II, - Górka Duchowna ,Górka
Duchowna –Leszno
III trasa popołudniowa : Leszno – Górka Duchowna, Górka DuchownaPrzysieka Stara II, Przysieka Stara II – Koszanowo, Koszanowo – Śmigiel,
Śmigiel – Leszno
IV trasa poranna: Leszno – Zaborowice, Zaborowice –Pakówka, Pakówka
– Kaczkowo, Kaczkowo – Dąbcze, Dąbcze – Leszno
IV trasa popołudniowa: Leszno- Dąbcze , Dąbcze- Kaczkowo, KaczkowoPakówka, Pakówka- Zaborowice, Zaborowice- Leszno
V trasa poranna:: Leszno – Garzyn, Garzyn –Robczysko, Robczysko Leszno
V trasa popołudniowa: Leszno – Garzyn, Garzyn –Robczysko, Robczysko
– Leszno.
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