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PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. ( tekst
jednolity

Dz.

U.

z

2017,

poz.

1579

z

późniejszymi

zmianami)

–

zwanej

dalej

PZP.

Rozdział I
1. Instrukcja dla Wykonawców – 15 str.;

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
FUNDACJA OSIEM MARZEŃ
zwana dalej Zamawiającym
• kod , miejscowość , województwo , powiat :
•

26 – 500 Szydłowiec , mazowieckie ,
ulica , nr domu , nr lokalu :
Garbarska 3
internet : http://www.osiemmarzen.org/,
e – mail: fundacja@osiemmarzen.org
tel.: 663 576 032 fax.: godziny pracy : poniedziałek - piątek
– 08:00 – 14:00

•
•
•
• NIP : 7991968159
• REGON : 146337249

2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. przetarg nieograniczony – art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”
2.2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2.4. W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura określona w art. 24 aa ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych
udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie
internetowej Fundacji oraz w siedzibie Zamawiającego.
4. Opis przedmiotu zamówienia :
4.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług w zakresie stałego przewozu osób z niepełnosprawnością –
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie stałego przewozu osób z niepełnosprawnością –
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) w Mirówku. Usługa polegać będzie na przewozie
uczestników z miejsca ich zamieszkania do WTZ w Mirówku 22, 26-503 Mirów Stary i z powrotem do
miejsca ich zamieszkania.
1) Przewóz uczestników na zajęcia do WTZ będzie realizowany, w okresie od dnia 01.08.2018 r. do dnia
31.12.2018 r. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym
Wykonawca zrealizuje przewóz uczestników do WTZ nie później niż do godz. 7.30 I tura i do godz. 8.30 II
tura, a przewóz do miejsca ich zamieszkania – do godz. 16.30 danego dnia.

2) Wykonawca będzie przewoził uczestników WTZ na zajęcia i z powrotem, najkrótszą dostępną trasą,
wskazaną przez Zamawiającego.
3) Dzienna, jednorazowa liczba uczestników do przewozu wynosi ok. 18 osób.
4) Opiekę nad uczestnikami WTZ podczas przewozu sprawuje pracownik WTZ.
5) Trasa przejazdu obejmuje następujące miejscowości:
Tabela Nr I
Lp.
Trasa (miejscowość z jakiej
Szacunkowa Godzina
będą dowożeni uczestnicy
liczba
odbioru
WTZ)
dowożonych uczestnika
uczestników z miejsca jego
WTZ
zamieszkania

Godzina
odbioru
uczestnika
z WTZ

1.
2.
3.

Mirów Stary
Bieszków Górny
Gąsawy Rządowe Niwy

2
1
2

5.55
6.07
6.15

4.
5.
6.

Zbijów Mały
Jagodne
Mirzec Malcówki

2
1
1

6.27
6.36
6.51

7.
8.
9.
10.

Mirzec Czerwona
Osiny Majorat
Osiny
Mirów Nowy

1
1
1
3

6.59
7.07
7.12
7.20

Szacunkowa
liczba
dowożonych
uczestników
WTZ

Godzina
odbioru
uczestnika
z miejsca jego
zamieszkania

Godzina
odbioru
uczestnika
z WTZ

15.30

Tabela Nr II
Lp.
Trasa (miejscowość z jakiej
będą dowożeniu uczestnicy
WTZ)

1.
2.
3.

Wierzbica
Pomorzany
Wierzbica

2
2
2

7.36
7.45
7.52

4.
5.
6.

Dąbrówka Warszawska
Stanisławów
Ruda Wielka

2
1
4

7.57
8.00
8.09

7.

Rzeczków

2

8.15

14.00

Średnia liczba kilometrów realizowanych dziennie na w/w trasie wynosi około 220 km. Szacowana ilość
dni, w ciągu których realizowane będą przewozy w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniesie około
100 dni.
Przewóz uczestników WTZ odbywa się na trasie:
Trasa ranna – przywóz uczestników na zajęcia:
• siedziba WTZ w Mirówku (odbiór opiekuna uczestników WTZ) – miejsce zamieszkania
poszczególnych uczestników zgodnie z Tabelą I – siedziba WTZ w Mirówku,

• siedziba WTZ w Mirówku (odbiór opiekuna uczestników WTZ) – miejsce zamieszkania
poszczególnych uczestników zgodnie z Tabelą II – siedziba WTZ w Mirówku.
Trasa popołudniowa – odwóz uczestników po zajęciach:
• siedziba WTZ w Mirówku – miejsce zamieszkania poszczególnych uczestników zgodnie z Tabelą I –
siedziba WTZ w Mirówku (odwiezienie opiekuna uczestników WTZ),
• siedziba WTZ w Mirówku – miejsce zamieszkania poszczególnych uczestników zgodnie z Tabelą II
– siedziba WTZ w Mirówku (odwiezienie opiekuna uczestników WTZ).
6) Przed rozpoczęciem świadczenia usług, Zamawiający ustali optymalną trasę (harmonogram) dowozu
uczestników z niepełnosprawnością, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczestników WTZ
w podróży, z uwzględnieniem, że uczestnik WTZ powinien być dowieziony do siedziby WTZ w Mirówku
do godziny: I tura – 7.30, II tura – 8.30 i zabrany po zakończonych zajęciach celem odwiezienia do domu bez
zbędnego oczekiwania. Harmonogram ten musi zawierać: szczegółowy opis trasy wraz z liczbą kilometrów,
godziny przejazdów oraz telefon komórkowy do kierowcy.
7) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnej zmianie trasy dowozu uczestników WTZ najpóźniej
na 12 godzin przed wyjazdem, a w sytuacjach, w których Zamawiający nie będzie mógł zachować tego
terminu, z przyczyn od siebie nieżaleznych, nie później niż przed rozpoczęciem przewozu danego dnia.
8) Od chwili zabrania pierwszego uczestnika za bezpieczeństwo w czasie przewozu odpowiada Wykonawca.
9) Usługi dowozu uczestników WTZ muszą być wykonywane co najmniej jednym, nie starszym niż z 2001
roku, w pełni sprawnym, zapewniającym bezpieczeństwo i komfort jazdy uczestników, samochodem
Wykonawcy:
a) spełniającym wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami),
b) przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością: z co najmniej 18 miejscami (bez kierowcy)
przeznaczonym do przewozu osób z niepełnosprawnością, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa oraz
powierzchnią bagażową umożliwiającą transport dwóch wózków inwalidzkich, oznakowanym z przodu
i z tyłu symbolem: „przejazd osób niepełnosprawnych”.
c) posiadającym aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualne badania techniczne
dopuszczające pojazd do ruchu,
d) spełniającym odpowiedni standard przewozu, przez który należy rozumieć: brak oparów paliwa we
wnętrzu pojazdu, czyste wnętrze, w okresach zimowych ogrzewanie pojazdu i brak zalegania lodu lub śniegu
na stopniach wejściowych do pojazdu, ilość osób przewożonych zgodną z określonymi normami
technicznymi dla danego rodzaju pojazdu, pełną sprawność techniczną środka transportu oraz
przystosowanie do transportu osób z niepełnosprawnością, stan techniczny pojazdu Wykonawcy powinien
być zgodny z obowiązującymi przepisami.
10) W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników WTZ lub innej nieprzewidzianej sytuacji
uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek zapewnić - na własny koszt i we
własnym zakresie - transport zastępczy o standardzie nie gorszym niż pojazd Wykonawcy oraz osobę, która
w imieniu Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego będzie świadczyć usługi przewozu. Maksymalny czas
podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 15 minut. W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu,
o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.
11) Do realizacji dowozu Zamawiający wymaga co najmniej 2 kierowców, w tym jednego rezerwowego,
posiadających wymagane prawem uprawnienia do przewozu osób.
12) Wykonawca:

a) jest zobowiązany: do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego
przewozu uczestników WTZ, w tym dbania o bezpieczny przewóz uczestników WTZ, o stan techniczny
pojazdu, wykonywania obsługi codziennej, utrzymywania czystości i estetyki pojazdu,
b) musi realizować przewóz uczestników WTZ zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1907)
oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz.12),
c) musi posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób tj. aktualnie obowiązujące
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym
wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób,
d) musi posiadać opłaconą polisę ubezpieczeń OC i NNW (odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), a także dokument potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na cały okres realizacji zamówienia,
e) ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych na
niego przez właściwe organy.
13) Zamawiający zastrzega, iż w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie:
a) trasa np. w zakresie zmian miejscowości i długości trasy (przejazdów), zwiększenie lub zmniejszenie
ilości miejscowości, a co za tym idzie – zwiększenie lub zmniejszenie ilości kilometrów, ilość przewozów
w tygodniu,
b) istnieje możliwość czasowego zawieszenia dowozu na jakiejś trasie z powodów niekorzystnych
warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych,
c) godziny odjazdów, miejsca przystankowe – celem dostosowania ich do potrzeb uczestników,
d) termin realizacji przewozu z uwagi na zmiany organizacyjne zajęć WTZ, w szczególności będące
wynikiem skrócenia godzin zajęć, konieczności odpracowania zajęć itp. o czym Wykonawca zostanie
poinformowany,
e) niektóre zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą WTZ w Mirówku, o czym każdorazowo Wykonawca
zostanie wcześniej powiadomiony,
f) liczba uczestników WTZ,
ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi realizacji obowiązku zapewnienia uczestnikom
dowozu do WTZ.
14) Wskazana w SIWZ liczba kilometrów realizowanych dziennie ma jedynie charakter szacunkowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości kilometrów w związku z niektórymi sytuacjami
opisanymi w ppkt.13). Wobec powyższego Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego
roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało
jedynie wynagrodzenie za zrealizowane przewozy (tj. za rzeczywiście przejachane kilometry).
15) Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn wykonanej
w danym miesiącu liczby kilometrów oraz ceny jednostkowej brutto za 1 km wynikającej z oferty
Wykonawcy.
16) Dopuszcza się możliwość zmian zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do założonej
w SIWZ liczby kilometrów realizowanych dziennie i ilości dni, w ciągu których realizowane będą

przewozy, pod warunkiem, że łączna wartość faktycznego zobowiązania finansowego Zamawiającego
nie przekroczy wartości określonej w § 5 ust. 1 umowy.
17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wygaśnięcia umowy w przypadku, kiedy
wydatki związane z jej realizacją osiągną maksymalną nominalną wartość zobowiązania, o którym
mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy.
18) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnoście spełniania przez pracowników wykonawcy, realizujących przedmiot
zamówienia wymogów prawa do wykonywania w/w czynności: kierowania pojazdem zgodnie ze
wskazanymi wymogami w SIWZ.
4.2. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP.
4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób (kierowców),
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
tj. czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na kierowaniu pojazdami i przewozie osób.
Jednocześnie Zamawiający w terminie 2 dni po podpisaniu umowy wymaga złożenia w formie
oświadczenia przez Wykonawcę, że wskazane osoby do wykonania zamówienia są zatrudnione na umowę
o pracę i zamawiający zastrzega, że może to skontrolować na każdym etapie realizacji usługi.
*art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

6) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności, składające się na przedmiot Umowy, które muszą
być realizowane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników podwykonawców zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy
( Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) będą wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę,
których wykaz zgodnie z treścią załącznika nr 5 do umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić
w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku zmiany osób realizujących powyższe czynności
Wykonawca zobowiązany jest przed dopuszczeniem danej osoby do realizacji przedmiotu umowy
powiadomić o tym na piśmie Zamawiającego, z podaniem wymaganych danych osobowych.
7) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie nie krótszym niż 3 dni robocze,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia wskazanych, wymienionych
w wykazie pracowników o zatrudnieniu ich przy realizacji przedmiotu Umowy na podstawie umowy
o pracę.
8) Nieprzedłożenie w wymaganym terminie przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, jak również nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawców, oświadczeń,
o których mowa w ppkt. 7), traktowane będzie jako niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku
zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy pracowników na podstawie umowy
o pracę.

9) Za każdy stwierdzony przypadek niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przy
realizacji przedmiotu umowy pracowników na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% nominalnej wartości zobowiązania, o którym mowa
w § 5 ust. 1 wzoru umowy.
5. Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin realizacji umowy od dnia 1 sierpnia 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wygaśnięcia
umowy w przypadku, kiedy wydatki związane z jej realizacją osiągną
maksymalną nominalną wartość zobowiązania, o którym mowa w § 5
ust. 1 wzoru umowy.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221, art. 228 – 230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późniejszymi
zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170
i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo –
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt b);
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz.
724 i 933);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 35 000,złotych.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
DOŚWIADCZENIE
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 1 (jedną) usługę dot. przewozu osób z niepełnosprawnością, o wartości nie mniejszej niż
40 000,- zł. brutto. W przypadku nadal wykonywanych usług Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony,
jeżeli wartość usługi już zrealizowanej wyniesie co najmniej 40 000,- zł.

SPRZĘT
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 pojazdem, nie starszym niż z 2001 r.
przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością: z co najmniej 18 miejscami przeznaczonymi do
przewozu osób z niepełnosprawnością (bez kierowcy), wyposażonym w pasy bezpieczeństwa oraz
powierzchnią bagażową umożliwiającą transport dwóch wózków inwalidzkich.

OSOBY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje co najmniej 2 kierowcami (w tym 1 rezerwowy),
posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami, wymaganymi do realizacji zamówienia oraz
wymagane prawem uprawnienia do przewozu osób.
6.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w punkcie 6.1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
1) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
spełniają ten warunek łącznie,
2) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) doświadczenie zawodowe – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają ten
warunek łącznie,
b) sprzęt - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają ten warunek łącznie,
c) osoby do realizacji zamówienia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają
ten warunek łącznie.
6.4. Podwykonawstwo:
1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, tj.:
a) przewozu uczestników WTZ.
2) Zgodnie z art. 36 a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć wykonanie
pozostałych (niekluczowych) części zamówienia podwykonawcy.
3) W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez
Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) Zamawiajacy żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych podwykonawców.

8) Jeżeli Zamawiajacy stwierdzi, że wobec danego powykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
9) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.5. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w punkcie 6 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej bądź ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w podpunkcie 1) wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
b) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22.
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te jako podwykonawcy
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP:
7.1 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na tej podstawie.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w powyższym punkcie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia.
8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu – załączniku nr 2 do SIWZ informację o tych
podmiotach oraz dołącza zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza w oświadczeniu – załączniku
nr 2 do SIWZ, informacje o tych podwykonawcach.
8.5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta
nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na
podstawie kryteriów zawartych w SIWZ dla danej części, oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak Wykonawca ten uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
8.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących dokumentów:
a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego (jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów,
które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu),
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) wykazu narzędzi (pojazdów), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
8.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.8. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę:

a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
b) w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca i podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
c) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca i podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
8.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
8.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zwierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:
9.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w punkcie 8 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie
formę pisemną.
9.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
9.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
należy kierować na adres Zamawiającego: 26-500 Szydłowiec, Wysocko 22.
9.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej
specyfikacji.
9.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
9.6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony
internetowej FUNDACJI OSIEM MARZEŃ www.osiemmarzen.org
lub uzyskać w siedzibie
Zamawiającego: FUNDACJA OSIEM MARZEŃ, Wysocko 22, 26 – 500 Szydłowiec.
9.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
9.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
9.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w punkcie 9.8.
9.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.
9.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ.
9.12. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, podanej
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
9.13. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
9.14. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
informuje Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz
zamieszcza tę informację na stronie internetowej, podanej w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
9.15. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12a ust. 1 lub 2 Prawa Zamówień
publicznych.
9.16. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej, podanej
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
9.17. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Monika
Łukomska – Bekiel – prezes Zarządu Fundacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy
PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.
10. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
11. Termin związania ofertą.
11.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.3. 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 Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
12.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ,
2) oświadczenie wymienione w punkcie 8.1 – 8.4 niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ
(w oryginale),
3) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (o którym
mowa w punkcie 6.5. SIWZ – w oryginale, musi być podpisane przez te podmioty).
12.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
12.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
12.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert przez tego samego
Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
12.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację).
12.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
12.10. Wymaga się, aby oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania opatrzonym:
1) informacją o adresacie,
2) numerem sprawy – WTZ 1/06/2018
3) firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie,
4) dopiskiem – Oferta na dowóz. Nie otwierać przed 06.07.2018 r. godz. 11:30 czasu lokalnego.
12.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi
zmianami), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

12.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
12.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postepowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w punkcie 9 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
13.1. Ofertę należy złożyć w FUNDACJI OSIEM MARZEŃ, Wysocko 22, 26 – 500 Szydłowiec –
w sekretariacie i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 12.
13.2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2018 r. o godz. 11:00.
13.3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
13.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
13.6 Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 06.07.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie FUNDACJI
OSIEM MARZEŃ, Wysocko 22, 26 – 500 Szydłowiec, w sekretariacie.
13.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
13.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.osiemmarzen.org informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
14.1. Wszelkie informacje finansowe należy podać w złotówkach (PLN), do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
14.2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a więc wszystkie
koszty związane z realizacją usług zgodnie z zakresem i przedmiotem zamówienia określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. W cenie tej powinny być również
uwzględnione wszelkie należne opłaty i podatki wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT.
14.3. Cena może być tylko jedna.
14.4. Nie dopuszcza się wariantowności cen.
14.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotówkach (PLN).
14.6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług ,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając
ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
15.1. Kryteria oceny ofert:
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
• cena
- 50 %
• czas podstawienia pojazdu zastępczego
- 25 %
• wiek pojazdu, którym świadczony będzie dowóz
- 25 %
2) Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:
a) CENA – w kryterium tym można otrzymać maksymalnie 50 punktów:
C = najniższa cena brutto za 1 kilometr
cena brutto oferty badanej za 1 kilometr

x 50 punktów

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO – w kryterium tym można otrzymać maksymalnie
25 punktów. W kryterium tym Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych
zawartych w formularzu oferty:
• jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie
15 minut – otrzyma 0 punktów,

• jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie
od 13 do 14 minut – otrzyma 10 punktów,
• jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie
od 11 do 12 minut – otrzyma 15 punktów,
• jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie
10 minut i mniej – otrzyma 25 punktów
c) WIEK POJAZDU – w kryterium tym można otrzymać maksymalnie 25 punktów. W kryterium tym
Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych zawartych w formularzu oferty:
• jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty, że pojazd, którym świadczony będzie dowóz jest
z lat: 2001 - 2005 – otrzyma 5 punktów,
• jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty, że pojazd, którym świadczony będzie dowóz jest
z lat: 2006 - 2011 – otrzyma 10 punktów,
• jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty, że pojazd, którym świadczony będzie dowóz jest
z 2012 roku lub z 2013 roku – otrzyma 15 punktów,
• jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty, że pojazd, którym świadczony będzie dowóz jest
z 2014 roku lub z 2015 roku – otrzyma 20 punktów,
• jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty, że pojazd, którym świadczony będzie dowóz jest
z 2016 roku lub z 2017 roku lub z 2018 r. – otrzyma 25 punktów
d) oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów: cena, czas podstawienia pojazdu
zastępczego i wiek pojazdu, czyli oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczoną według
wzoru:
P=C+Z+W
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, gdzie:
P – oznacza sumę punktów otrzymanych w kryterium CENA, kryterium CZAS PODSTAWIENIA
POJAZDU ZASTĘPCZEGO i kryterium WIEK POJAZDU,
C – oznacza liczbę punktów otrzymanych w kryterium CENA,
Z – oznacza liczbę punktów otrzymanych w kryterium CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU
ZASTĘPCZEGO,
W – oznacza liczbę punktów otrzymanych w kryterium WIEK POJAZDU.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
15.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
15.4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
16. Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże
się najkorzystniejsza.

16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
16.3. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
16.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
16.5. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego.
16.6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
16.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
16.8. Wykonawca, z którym została podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązaniy
jest do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych trybie art. 28
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1- dalej RODO, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym
postępowaniu.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach:
18.1. Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która
nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
19.1. Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w DZIALE VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

Załączniki do SIWZ
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ,
3. Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ,
4. Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4 do SIWZ,
5. Wykaz usług – załącznik nr 5 do SIWZ,
6. Wykaz narzędzi (pojazdów) – załącznik nr 6 do SIWZ,
7. Wykaz osób – załącznik nr 7 do SIWZ.

U M O W A ………………
W dniu …………….. w Szydłowcu, pomiędzy:
Fundacją Osiem Marzeń ul. Garbarska 3, 26-500 Szydłowiec, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń
i innych organizacji społecznych i zawodowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000431193, prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylądek Ośmiu Marzeń”
w Mirówku (WTZ w Mirówku),
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
reprezentowaną przez: …………………………
a …………………………………, NIP ……………………, REGON …………………., działającą
(-ym) na podstawie wpisu do …………………………………………, zwaną (-ym) w dalszej części
umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

…………………………………………………………….
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie stałego przewozu osób z niepełnosprawnością –
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) rozstrzygniętego wyborem oferty Wykonawcy
w dniu ……………………….. została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na
świadczeniu usług w zakresie stałego przewozu osób z niepełnosprawnością – uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) w Mirówku. Usługa polegać będzie na przewozie
uczestników z miejsca ich zamieszkania do WTZ w Mirówku 22, 26-503 Mirów Stary
i z powrotem do miejsca ich zamieszkania.
2. Przewóz uczestników na zajęcia do WTZ będzie realizowany, w okresie od dnia 01.08.2018r. do
dnia 31.12.2018 r. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

przy czym Wykonawca zrealizuje przewóz uczestników do WTZ nie później niż do godz. 7.30
I tura i do godz. 8.30 II tura, a przewóz do miejsca ich zamieszkania – do godz. 16.30 danego dnia.
3. Wykonawca będzie przewoził uczestników WTZ na zajęcia i z powrotem, najkrótszą dostępną
trasą, wskazaną przez Zamawiającego,
4. Dzienna, jednorazowa liczba uczestników do przewozu wynosi ok. 18 osób.
5. Opiekę nad uczestnikami WTZ podczas przewozu sprawuje pracownik WTZ.
6. Trasa przejazdu obejmuje następujące miejscowości:
Trasa przejazdu obejmuje następujące miejscowości:
Tabela Nr I
Lp.
Trasa (miejscowość z jakiej
Szacunkowa
będą dowożeni uczestnicy
liczba
WTZ)
dowożonych
uczestników
WTZ

Godzina
odbioru
uczestnika
z miejsca jego
zamieszkania

Godzina
odbioru
uczestnika
z WTZ

14.00

11.
12.
13.

Mirów Stary
Bieszków Górny
Gąsawy Rządowe Niwy

2
1
2

5.55
6.07
6.15

14.
15.
16.

Zbijów Mały
Jagodne
Mirzec Malcówki

2
1
1

6.27
6.36
6.51

17.
18.
19.
20.

Mirzec Czerwona
Osiny Majorat
Osiny
Mirów Nowy

1
1
1
3

6.59
7.07
7.12
7.20

Szacunkowa
liczba
dowożonych
uczestników
WTZ

Godzina
odbioru
uczestnika
z miejsca jego
zamieszkania

Godzina
odbioru
uczestnika
z WTZ

15.30

Tabela Nr II
Lp.
Trasa (miejscowość z jakiej
będą dowożeniu uczestnicy
WTZ)

8.
9.
10.

Wierzbica
Pomorzany
Wierzbica

2
2
2

7.36
7.45
7.52

11.
12.
13.

Dąbrówka Warszawska
Stanisławów
Ruda Wielka

2
1
4

7.57
8.00
8.09

14.

Rzeczków

2

8.15

Średnia liczba kilometrów realizowanych dziennie na w/w trasie wynosi około 220 km. Szacowana
ilość dni, w ciągu których realizowane będą przewozy w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.
wyniesie około 100 dni.

Przewóz uczestników WTZ odbywa się na trasie:
Trasa ranna – przywóz uczestników na zajęcia:
• siedziba WTZ w Mirówku (odbiór opiekuna uczestników WTZ) – miejsce zamieszkania
poszczególnych uczestników zgodnie z Tabelą I – siedziba WTZ w Mirówku,
• siedziba WTZ w Mirówku (odbiór opiekuna uczestników WTZ) – miejsce zamieszkania
poszczególnych uczestników zgodnie z Tabelą II – siedziba WTZ w Mirówku.
Trasa popołudniowa – odwóz uczestników po zajęciach:
• siedziba WTZ w Mirówku – miejsce zamieszkania poszczególnych uczestników zgodnie
z Tabelą I – siedziba WTZ w Mirówku (odwiezienie opiekuna uczestników WTZ),
• siedziba WTZ w Mirówku – miejsce zamieszkania poszczególnych uczestników zgodnie
z Tabelą II – siedziba WTZ w Mirówku (odwiezienie opiekuna uczestników WTZ).
7. Świadczenie usług dowozu będzie realizowane przez osoby wyszczególnione w Wykazie osób, o
którym mowa w 8.6. lit. d) SIWZ, posiadające wymagane prawem uprawnienia do przewozu osób.
8. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w Wykazie osób, o którym mowa w punkcie 8.6.
lit. d) SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do przedstawienia Zamawiającemu
aktualnego wykazu osób według danych zawartych w w/w wykazie.
9. W przypadku negatywnych uwag co do pracy osób wyszczególnionych w Wykazie osób,
o którym mowa w punkcie 8.6. lit. d) SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany
w/w osób
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, ich
przedstawicieli, pracowników lub innych osób, którymi się posługuje w takim zakresie, jak gdyby
były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli,
pracowników lub innych osób, którymi się posługuje.
11. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
12. Zamawiający zobowiązuje się za świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy zapłacić
wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1.

§2
1. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawca zapewnia usługi dowozu
uczestników WTZ, w pełni sprawnym, zapewniającym bezpieczeństwo i komfort jazdy
uczestników, z ……………. roku samochodem Wykonawcy:
a) spełniającym wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami),
b) przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością: z co najmniej 18 miejscami (bez
kierowcy) przeznaczonym do przewozu osób z niepełnosprawnością, wyposażonym w pasy
bezpieczeństwa oraz powierzchnią bagażową umożliwiającą transport dwóch wózków
inwalidzkich, oznakowanym z przodu i z tyłu symbolem: „przejazd osób niepełnosprawnych”.
c) posiadającym aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualne badania techniczne
dopuszczające pojazd do ruchu,

d) spełniającym odpowiedni standard przewozu, przez który należy rozumieć: brak oparów paliwa
we wnętrzu pojazdu, czyste wnętrze, w okresach zimowych ogrzewanie pojazdu i brak zalegania
lodu lub śniegu na stopniach wejściowych do pojazdu, ilość osób przewożonych zgodną
z określonymi normami technicznymi dla danego rodzaju pojazdu, pełną sprawność techniczną
środka transportu oraz przystosowanie do transportu osób z niepełnosprawnością, stan techniczny
pojazdu Wykonawcy powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników WTZ lub innej nieprzewidzianej
sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca zapewnia - na własny koszt i we
własnym zakresie - transport zastępczy o standardzie nie gorszym niż pojazd Wykonawcy oraz
osobę, która w imieniu Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego będzie świadczyć usługi przewozu.
Maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi ……………….minut. W przypadku
nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na
koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca:
a) jest zobowiązany: do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia
bezpiecznego przewozu uczestników WTZ, w tym dbania o bezpieczny przewóz uczestników
WTZ, o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi codziennej, utrzymywania czystości
i estetyki pojazdu,
b) oświadcza, że będzie realizować przewóz uczestników WTZ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.12),
c) oświadcza, że posiada dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób
tj. aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na
zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania
zawodu przewoźnika drogowego osób,
d) oświadcza, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeń OC i NNW (odpowiedzialności cywilnej
i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), a także że na dzień
zawarcia niniejszej umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłacenia składki na okres
obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku, gdy w dniu
podpisania umowy Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres krótszy niż okres
świadczenia usługi, Zamawiający dopuszcza złożenie w/w polisy wraz z oświadczeniem,
w którym Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę wymaganą
w SIWZ i obowiązującą przez okres od dnia zakończenia obowiązywania dotychczas posiadanego
ubezpieczenia do dnia zakończenia świadczenia usługi. Dokument potwierdzający zawarcie
kolejnej polisy wraz z dowodem zapłacenia składki musi być dostarczony Zamawiającemu przez
wygaśnięciem dotychczas posiadanego ubezpieczenia, pod rygorem odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od wygaśnięcia ubezpieczenia.
e) oświadcza, że ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczaniem opłat oraz
kar nałożonych na niego przez właściwe organy.

§3
1. Przed rozpoczęciem świadczenia usług, Zamawiający ustali optymalną trasę (harmonogram)
dowozu uczestników z niepełnosprawnością, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania
uczestników WTZ w podróży, z uwzględnieniem, że uczestnik WTZ powinien być dowieziony do
siedziby WTZ w Mirówku do godziny: I tura – 7.30, II tura – 8.30 i zabrany po zakończonych
zajęciach celem odwiezienia do domu bez zbędnego oczekiwania. Harmonogram ten musi
zawierać: szczegółowy opis trasy wraz z liczbą kilometrów, godziny przejazdów oraz telefon
komórkowy do kierowcy.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnej zmianie trasy dowozu uczestników WTZ
najpóźniej na 12 godzin przed wyjazdem, a w sytuacjach, w których Zamawiający nie będzie mógł
zachować tego terminu, z przyczyn od siebie nieżaleznych, nie później niż przed rozpoczęciem
przewozu danego dnia.
3. Od chwili zabrania pierwszego uczestnika za bezpieczeństwo w czasie przewozu odpowiada
Wykonawca.
4. W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający:
a) ma obowiązek zapewnienia opieki i nadzoru nad uczestnikami w czasie dowozów i odwozów na
wyznaczonych trasach oraz w czasie wsiadania i wysiadania na przystankach,
b) ma prawo odmówić wyjazdu uczestników na trasę dowozu lub odwozu bez ponoszenia
z tego tytułu konsekwencji finansowych, w przypadku podstawienia przez Wykonawcę samochodu
nie zapewniającego wymogów bezpieczeństwa przewozu,
c) jest zobowiązany do wyznaczenia dla każdego uczestnika stałego miejsca w samochodzie,
d) ma prawo odwołać dowóz uczestników do WTZ w danym dniu pod warunkiem, że odwołanie
nastąpiło w wyniku: zmiany rozkładu zajęć, wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć,
innych zdarzeń losowych (powodzie, śnieżyce itp.) – bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji
finansowych.
5. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca:
a) ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym uczestnikom i ich opiekunom
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b) ma prawo odmówić wyjazdu na trasę w wypadku: nie zapewnienia przez Zamawiającego opieki
i nadzoru nad uczestnikami w czasie przewozu, zmiany trasy lub godzin wyjazdu
i powroty z trasy bez wcześniejszego 12 – godzinnego poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dowozów w zakresie zgodności
z wymaganiami SIWZ i obowiązującymi przepisami.

§4
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, tj.: przewozu uczestników WTZ.
2. Wykonawca może przekazać realizację usług wynikających z niniejszej umowy do wykonania
podwykonawcom, wyłącznie w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy. Za

działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania /zaniechania
swoje własne.

§5
1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może
przekroczyć kwoty …………….. brutto (słownie: …………………………………………….),
przy czym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
• cena netto za 1 kilometr:………….zł. (słownie:……………………………………..zł.)
• + …….. %VAT: ………….zł. (słownie: ………………………………………………...zł.)
• cena brutto za 1 kilometr : ………….zł. (słownie: ...…………….…………………….zł.).
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn liczby kilometrów realizowanych dziennie
i ilości dni, w ciągu których realizowane będą przewozy oraz ceny jednostkowej brutto za 1 km
wynikającej z oferty Wykonawcy (tj. 220 km x 100 dni x cena brutto za 1 km).
2. Wartość brutto wskazana w ust. 1 zostanie dostosowana w przypadku zmiany stawki podatku
VAT ustalonej przez ustawodawcę, przy czym będzie to dotyczyło części wynagrodzenia za usługi,
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane ze świadczeniem
usług dowozu zgodnie z zakresem i przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ. W cenie
powinny być również uwzględnione wszystkie należne opłaty i podatki, wraz z podatkiem od
towarów i usług – VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie
będzie podlegała zmianie bez względu na okoliczności i źródła powstania, z zastrzeżeniem treści
ust. 2.
4. Rozliczenie za wykonane przewozy będzie odbywało się na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawcę za okresy miesięczne uwzględniając: ilość kilometrów w miesiącu x koszt 1 km.
5. Faktury wystawiane będą miesięcznie na: Fundacja Osiem Marzeń WTZ Mirówek, ul. Garbarska
3, 26 – 500 Szydłowiec, NIP 7991968159.
6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę w danym miesiącu powinna posiadać akceptację
Zamawiającego, co do ilości przejechanych kilometrów w miesiącu rozliczeniowym.
7. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia otrzymania przez Fundację Osiem Marzeń faktury VAT, przy czym Zamawiający
ma prawo potracić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kary umowne.
8. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za nienależyte wykonywanie usług
będących przedmiotem umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także za działania lub zaniechania własne oraz osób,
którym powierzył wykonanie umowy lub, za pomocą których wykonuje przedmiot umowy, a także
za zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, o których te osoby mogły powziąć wiadomość
w związku z wykonywaniem czynności, objętych zakresem umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za niewykonanie jednego dowozu uczestników do WTZ w konkretnym dniu zajęć
w wysokości 500,- zł. brutto,
b) za niewykonanie jednego odwozu uczestników do ich miejsca zamieszkania w konkretnym dniu
zajęć w wysokości 500,- zł. brutto,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, w szczególności o których mowa w § 10 ust. 2 umowy, w wysokości 9 000,- zł. brutto.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) za opóźnienie w zapłacie faktur – odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień
opóźnienia.
5. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za
przedmiot umowy.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, jakie
uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej
umowy, co do których powziął podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą
przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną lub że jako takie są traktowane przez Zamawiającego.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego
o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako objętą tajemnicą.
4. W trakcie realizacji umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do
wskazania Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
5. Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze stroną.

§8
1. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do realizacji dowozu: śmierci, rozwiązania
stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszej
umowy, choroby, innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
oraz Wykonawcy skutkujących obiektywną niemożliwością świadczenia usługi dowozu przez daną
osobę (wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można
było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) – zmiana
osób będzie możliwa na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po
przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej
warunki zawarte w SIWZ (Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę
osób, których kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w wykazie osób),

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian zawartej umowy,
a w szczególności w następujących sytuacjach: zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych
omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy
lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz
danych identyfikacyjnych, zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających
z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można
było przewidzieć przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia (w tym zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa), a zrealizowanie założonego pierwotnie celu
umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT (zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za
części umowy jeszcze niezrealizowane, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce).
4. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§9
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa do
wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………… do dnia ……………….
z zastrzeżeniem w ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca:
a) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek
o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
b) jeżeli Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich,
c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął przewozów bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) jeżeli Wykonawca przerwał przewozy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres
dłuższy niż 2 dni,
e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, ż samochód podstawiony do przewozu
uczestników, bądź kierowca upoważniony do jego obsługi powodują zagrożenie dla zdrowia lub
życia przewożonych uczestników,
f) w razie wystąpienia przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy, umyślnego
wyrządzenia szkody przez osobę, którą się Wykonawca posługuje przy wykonywaniu umowy,
współdziałania z osobą wyrządzającą szkodę,
g) w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w sytuacji przewidzianej w § 2 ust. 3 lit. d) umowy.
h) odmowy podpisania przez Wykonawce z Zamawiajacym umowy o powierzenie przetwarzania
danych osobowych, o której mowa w 16.8 SIWZ.

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zrealizuje na piśmie z podaniem
uzasadnienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej
przyczynę odstąpienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wygaśnięcia umowy w przypadku, kiedy
wydatki związane z jej realizacją osiągną maksymalną nominalną wartość zobowiązania, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§ 11
1. Wykonawca oświadcza, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności, składające się
na przedmiot umowy, które muszą być realizowane przez pracowników Wykonawcy lub
pracowników podwykonawców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn.
zm.) będą wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę, których wykaz zgodnie
z treścią załącznika nr 5 do umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w terminie 2 dni od
dnia zawarcia umowy. W przypadku zmiany osób realizujących powyższe czynności Wykonawca
zobowiązany jest przed dopuszczeniem danej osoby do realizacji przedmiotu umowy
powiadomić o tym na piśmie Zamawiającego, z podaniem wymaganych danych osobowych.
2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie nie krótszym niż 3 dni
robocze, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia wskazanych,
wymienionych w wykazie pracowników o zatrudnieniu ich przy realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie umowy o pracę.
3. Nieprzedłożenie w wymaganym terminie przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, jak również nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawców,
oświadczeń, o których mowa w ust. 2, traktowane będzie jako niewypełnienie przez Wykonawcę
obowiązku zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy pracowników na podstawie umowy
o pracę.
4. Za każdy stwierdzony przypadek niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przy
realizacji przedmiotu umowy pracowników na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% nominalnej wartości zobowiązania, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§ 12
Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi
zmianami) oraz Kodeks Cywilny, a w sprawach formalno – prawnych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.

§ 14
Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, nie
zawierających żadnych poprawek ani skreśleń, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowi:
1) załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.
2) załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia.
3) załącznik nr 3 – ubezpieczenie Wykonawcy.
4) załącznik nr 4 – harmonogram dowozu.
5) załącznik nr 5 – wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
5) załącznik nr 6 – umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do umowy

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ PRZY REALIZACJI ZAKRESU
CZYNNOŚCI WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p
.

Imię i nazwisko

Rodzaj czynności niezbędny do realizacji
zamówienia, który zgodnie z SIWZ
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę

Data i podpis ….....................................................................

Pracodawca

Załącznik nr 6 do umowy

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Nr ............................
zawarta w dniu .................... r. w ....................pomiędzy:
Fundacją Osiem Marzeń z siedzibą: ul. Garbarska 3, 26-500 Szydłowiec, zarejestrowaną
Fundacją Osiem Marzeń ul. Garbarska 3, 26-500 Szydłowiec, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń
i innych organizacji społecznych i zawodowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000431193, prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylądek Ośmiu Marzeń”
w Mirówku (WTZ w Mirówku),
reprezentowaną przez:
Panią ……………………………….. – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
.............................................................................................................................................................. .
zwanym w dalszej części niniejszej umowy "Wykonawcą"
reprezentowanym przez:
........................................
o następującej treści:
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1- dalej RODO przetwarzanie
danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza.
3. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych.
4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych jedynie w zakresie
określonym w § 2, a Wykonawca zobowiązuje się dokonywać przetwarzania danych jedynie
w zakresie tego powierzenia
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Wykonawca będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych, powierzone na
podstawie niniejszej Umowy:

1) dane zwykłe: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
a powyższe dane dotyczą następujących kategorii osób:
1) uczestnicy WTZ w Mirówku,
2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę
wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie stałego przewozu osób z
niepełnosprawnością – uczestników (WTZ) w Mirówku zawartej w dniu …………………..
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie stałego przewozu osób z
niepełnosprawnością
–
uczestników
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej
(WTZ)
………………………………….
3. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
§3
Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie
i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO,
odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie
i zabezpieczenie danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
a) dołożyć szczególnej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, w tym zwłaszcza zgodnie z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa oraz
podejmować wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową oraz
przepisami chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą,
c) przetwarzać dane powierzone przez Zamawiającego wyłącznie przez osoby
upoważnione przez Wykonawcę,
d) zachować i zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b)
RODO, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu,
e) każdorazowo uzyskiwać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie
konkretnych operacji przetwarzania danych w drodze pisemnej umowy
podpowierzenia, zgodnie z art. 28 ust. 2 i 4 RODO, tylko w celu wykonania Umowy,
f) w miarę możliwości pomagać Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych
w rozdziale III RODO,
g) pomagać Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36
RODO,
h) udostępniać Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiać Zleceniodawcy lub
audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę przeprowadzanie audytów,
i) nie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
j) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych
w imieniu Zleceniodawcy, zgodnie z art. 30 RODO.

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:
1) każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi lub instytucji,
2) każdym żądaniu osoby, której dane przetwarza,
3) każdym podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
4) przeprowadzeniu przez organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych
osobowych i jej wynikach oraz o innych czynnościach organów władzy publicznej
dotyczących tych danych.
5. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy oraz żądania składania
przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień i poprawy bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych oraz udzielenia odpowiedzi na każde pytanie
Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych.
7. Administrator danych osobowych zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w wykonaniu
Umowy.
§4
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiada za naprawienie wyrządzonej Zamawiającemu lub osobom trzecim
szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności z
zastosowania lub nie zastosowania właściwych środków bezpieczeństwa, naruszenia
obowiązków wynikających z RODO lub prawa polskiego oraz za udostępnienie danych
osobom nieupoważnionym.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy,
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości
10.000,00 zł. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. W przypadku naruszenia przepisów RODO, prawa polskiego lub niniejszej Umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie, czego Zamawiający, jako
administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek
należności, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu
wszelkie koszty.
§5
Czas obowiązywania Umowy
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/określony od dnia 01.08.2018 r. do dnia
31.12.2018 r.
§6
Rozwiązanie Umowy
Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca:
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
2) niewłaściwie przetwarza dane osobowe, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu
ich przetwarzania,
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiajacego,
4) nie ma zdolności do dalszego wykonywania Umowy.

§7
Obowiązki wykonawcy po rozwiązaniu Umowy
W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7
dni
kalendarzowych, zwróci wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu
powierzone, a także usunie z własnych systemów informatycznych oraz zniszczy dane osobowe
przechowywane na własnych nośnikach danych lub w wersji papierowej, chyba że prawo Unii lub
prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy RODO oraz prawa
polskiego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

..............................
Zamawiający

..............................
Wykonawca

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..

FUNDACJA OSIEM MARZEŃ

Nazwa firmy

………………………………………………….

ul. Garbarska 3

Adres firmy: ulica, numer domu, kod, miasto, województwo

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

26 – 500 Szydłowiec

e-mail, numer telefonu, numer faksu

…………………………………………………
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę
………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr WTZ 1/06/2018 na:

Świadczenie usług w zakresie stałego przewozu osób z niepełnosprawnością –
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)
1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami za:
• cenę netto za 1 kilometr:………………….zł. (słownie:…………..…………………………..zł.)
• + …….. %VAT: ………….….zł. (słownie: ……………………………………...…………...zł.)
• cena brutto za 1 kilometr : ………….zł. (słownie: ……...…...………….…………………….zł.)
2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii i innych nieprzewidzianych okoliczności
(liczony w pełnych minutach) wynosi …………….. minut.
3. Pojazd, którym świadczony będzie dowóz jest z ……………….. roku
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wszystkimi
załącznikami oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy w:
przewidywanym terminie realizacji umowy od dnia 1 sierpnia 2018
r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.

7. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom następujący zakres zamówienia*:
a) ………………………………………………………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy i części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć temu
podwykonawcy)

b) ………………………………………………………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy i części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć temu
podwykonawcy)

c) ………………………………………………………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy i części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć temu
podwykonawcy)

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je
akceptujemy.
9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie
koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy według
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników oraz wszelkich warunków lokalnych
rozpoznanych we własnym zakresie niezbędnych do wykonania umowy.
11. Oświadczamy jednocześnie, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i przyjęliśmy ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłaszamy żadnych uwag, co do procedury udzielenia
zamówienia.
12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert – art. 297 k.k.
14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres
……………………………………………………………………………………………………………
15. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
jest: ……………………………………………., email………………………………………………….
Tel./fax. ………………………………………………………………………………………………….

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiajacy Fundacja Osiem Marzeń z siedzibą
w Szydłowcu informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Osiem Marzeń z siedzibą:
Garbarska 3, 26 – 500 Szydłowiec;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiajacego – Fundacji Osiem Marzeń
z siezibą w Szydłowcu jest - pani Katarzyna Białek katarzyna.biallek@gmail.com;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Fundacji - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o

udzielenie

zamówienia

publicznego,

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie
z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

16. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.
Niniejsza oferta zawiera następujące załączniki:
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
………………….………………………………
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)
*W przypadku nie wypełnienia, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć
podwykonawcy żadnej części zamówienia

