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Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5;
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami.
Wymagania dotyczące wadium.
Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowywania ofert.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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;
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
Prowincja Siedlecka
08-110 Siedlce
ul. Ogrodowa 16 A
REGON: 040023524
NIP:7181667673
e-mail: wtz@wtzszumowo.pvi.pl

W imieniu i na rzecz którego działa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8.02.2019 roku Nr 
L.dz.01/2019 Siostra Agata Falkowska Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia 
Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Szumowie

Adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: ug-szumowo.pbip.pl, 
wtzszumowo.pl/zamowienia-publiczne/

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 i art. 39 

ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 
1986 ze zm.).

2) Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej.
3) Postępowanie zostanie unieważnione gdy:

- nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć;
- obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została 
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

4) O unieważnieniu postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.

5) W sprawach nieuregulowanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zastosowanie mają przepisy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
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będących podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Szumowie o parametrach technicznych opisanych 
w załączniku Nr 1 do SIWZ. Pojazd musi być fabrycznie nowy i spełniać wymagania 
polskich przepisów o ruchu drogowym.. Autobus musi posiadać certyfikaty zgodności z 
normami CE, musi spełniać wymagania przepisów prawa, w szczególności wymagania 
ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn.zm.) i 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. 
zm.) i posiadać homologację.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34121000-1 -  Autobusy i autokary
4. Minimalny okres gwarancji serwisowej na samochód bazowy Zamawiający ustalił na 24 

miesięcy, maksymalny na 60 miesięcy.
5. W ofercie Wykonawca powinien podać cenę obejmującą całkowity koszt dostawy przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
6. Użyte w SIWZ symbole firm i ich znaki towarowe należy traktować jako opis technologii i 

parametrów technicznych materiałów. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z 
wykorzystaniem równoważnych technologii i materiałów. Jako rozwiązania równoważne, 
należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. 
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych 
parametrów, które by tę równoważność potwierdzały- wykonawca obowiązany jest zaoferować 
produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego 
zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykazanie 
równoważności spoczywa na Wykonawcy.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy.
9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu 

zakupów.
10. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
11. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom:
a) Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia.
b) Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy.
c) zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 
przez wykonawcę firm podwykonawców.

d) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy firm oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi oraz przedstawił oświadczenie, potwierdzające że podwykonawca nie 
podlega wykluczeniu, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy oraz przedstawił projekt umowy z 
podwykonawcą do zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
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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 robót.

e) 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 wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

f) W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ Brak wskazania w ofercie 
przewidzianych podwykonawców do realizacji części zamówienia oznacza, że 
wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia osobiście tj. bez 
udziału podwykonawców.

g) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia w 
trakcie jego realizacji, ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie 
mu wykonania tej części zamówienia i przedstawić projekt umowy z podwykonawcą do 
zatwierdzenia oraz przedstawić oświadczenie, potwierdzające że podwykonawca nie 
podlega wykluczeniu, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

h) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

i) Przepisy li. g) i h) stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
j) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
k) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

Umowa powinna zawierać:
- wskazanie, że umowa dotyczy zamówienia publicznego Zgromadzenia Sióstr Służek 

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Prowincja Siedlecka pod nazwą „Zakup autobusu do 
przewozu osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Szumowie” - którego 
ogłoszenie opublikowano w BZP,

- datę umowy zawartej pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej Prowincja Siedlecka a Wykonawcą,

- zobowiązanie podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie na potrzeby 
stanowiące przedmiot zamówienia publicznego Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanej Prowincja Siedlecka,

- obowiązek ustalenia przez strony umowy o podwykonawstwo wartości części przedmiotu 
zamówienia wykonanych przez podwykonawcę będących podmiotem odbiorów częściowych 
lub odbioru końcowego dokonanych przez Zamawiającego,

- oświadczenie podwykonawcy o zapoznaniu się z SIWZ oraz umową łączącą Zamawiającego i 
Wykonawcę i akceptowaniu warunków dotyczących podwykonawcy w nich zawarte.

Zamawiający nie dopuszcza:
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- ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo w wysokości wyższej
niż wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te część przedmiotu zamówienia,

- objęcia umową o podwykonawstwo prac nie objętych umową pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą lub wykraczającymi poza ich zakres.
l) Dodatkowe informacje w zakresie podwykonawstwa:
- termin, o którym mowa w art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustala się na 10 dni roboczych od daty 

dostarczenia projektu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robót.
- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy kopii otrzymanych przez 

Zamawiającego umów o podwykonawstwo/zmian do umowy w ciągu 7 dni od daty ich 
otrzymania.

12. Jeśli Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w punkcie 11 lit. 
g), Zamawiający może, bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej 
decyzji, zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. odstąpić od umowy z konsekwencjami 
określonymi w § 8 pkt 1 umowy.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
14. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) informujemy, o zasadach przetwarzania 
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej 
Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie (dalej: „ADMINISTRATOR”),
z siedzibą: ul. Cmentarna 11, 18-305 Szumowo . Z Administratorem można się 
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Cmentarna 11, 18-305 
Szumowo lub drogą e-mailową pod adresem: wtz@wtzszumowo.pvi.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -  Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z 
którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia publicznego.

5) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora lub strony trzeciej.

6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.
8) Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru 
wykonawcy w procesie postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
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osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

12) Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Zamawiającego. 
Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Terminy realizacji zamówienia ustala się do dnia 28.10.2019 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

V.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego 
warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego 
warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia.

3) zdolności techniczne lub zawodowe;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) dostarczył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch samochodów do 
przewozu osób niepełnosprawnych.
b) 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.

V2. Zasoby innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
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wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia.

4. 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.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w ust. 1.

6. 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 informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniach o których mowa w ust. 1

V3. Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została 
najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa powyżej oraz braku podstaw do 
wykluczenia składa w formie pisemnej oświadczenia stanowiące Załącznik Nr 3 i 4 do 
SIWZ. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. V.1

V4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Załącznik Nr 5);

V5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, 
oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

V6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który spełnia przesłanki określone w art. 
24 ust. 1.

V7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 13 i 14 oraz 16-20, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
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naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.

V.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt V7.

V.9. W przypadkach, o których mowa w art. 24, ust. 1 pkt.19 przed wykluczeniem wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

V.10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.

V.11. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia 
pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów np. pełnomocnictwa.

3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców o których mowa w 
ppkt. 1).

4) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ppkt. 1), została wybrana, zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców.

5) Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w 
miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów 
wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty 
załączone do oferty w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy. Dokumenty złożone przez Wykonawcę 
powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem (czytelnym imieniem i nazwiskiem) lub 
pieczęcią imienną.

7) Wszelka korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

V12. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 2.
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V.13. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5;
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust.5.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

a) na etapie składania ofert: Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, 
oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu. (załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ.)
b) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznych lub zawodowych:
- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch zadań 
polegające na dostawie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 ustawy Pzp;
- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności;
- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga !
1) Jeżeli Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, korzysta z zasobów 
innych podmiotów, winien przedstawić Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji 
zamówienia.
2) Punkt 6 lit.c) ma zastosowanie wobec podwykonawców oraz innych podmiotów na których 
zasoby powołuje się Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest na tych samych zasadach 
przedstawić dokumenty dotyczące podwykonawcy oraz innych podmiotów dla Zamawiającego.

VII. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami.

1. Formy porozumiewania się z Zamawiającym:
1) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania oferentów.

2. Opis sposobu przygotowywania oświadczeń i dokumentów:
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1) Wszystkie dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w formie 
oryginałów lub kserokopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2) Oferta oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy.

3) Podpisy na ofercie, oświadczeniach powinny być czytelne, a w przypadku podpisu 
nieczytelnego opatrzone imienną pieczątką.

4) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie.

3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 

swoje zapytania na piśmie, e-mailem pod adres Zamawiającego (zgodnie z art. 38 ust.1 
ustawy), tak aby dotarły one do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle treść 
zapytania oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

2) Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść 
Specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją 
także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.
1) Termin związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu do składania oferty i trwa 

przez okres 30 dni.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłuży termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2) Oferta, a także wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby

upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z 
właściwego rejestru.

3) Podpisy na ofercie, oświadczeniach powinny być czytelne, a w przypadku podpisu 
nieczytelnego opatrzone imienną pieczątką.

4) Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Oferta winna 
zawierać:
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- wypełniony druk oferty -  Załącznik Nr 2;
- wypełniony druk oświadczenia -  Załącznik Nr 3;
- wypełniony druk oświadczenia -  Załącznik Nr 4;
- wypełniony druk wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom (jeżeli dotyczy)- Załącznik nr 6;
- parafowany projekt umowy - Załącznik nr 7;

5) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie.

6) Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami na kolejno ponumerowanych 
stronach, spiętą należy umieścić w zaklejonej i opieczętowanej kopercie.

7) Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 419, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE 
UDOSTĘPNIAĆ -  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie 
dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

8) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 
odtajnienie.

9) Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz następująco opisana 
„Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi 
Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej w Szumowie”

10) Koperta powinna również zawierać dokładny adres oferenta.
11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Warsztat Terapii Zajęciowej w Szumowie,

ul. Cmentarna 11, do dnia 21 sierpnia 2019r. do godz. 1100
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Szumowie, ul. Cmentarna 11, 21 sierpnia 2019r. o godz. 1115.
3) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.
4) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy

bez otwierania.
5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.
6) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.

7) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.
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8) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
9) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
ppkt. 10, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy oczywistych omyłek pisarskich, 
rachunkowych w złożonych ofertach, innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści 
oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
2) Cena winna być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania całości zamówienia.
4) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto w PLN.
5) Jeżeli zaoferowana cena wydaje się niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 
wykonawcy.

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

Cena brutto za całość zamówienia = 60 pkt.
Długość okresu gwarancji = 40 pkt.

2) Sposób wyliczenia punktów:

a) Dla oceny kryterium ceny (Kc) zostanie zastosowany przez wszystkich członków komisji, 
jednakowy następujący wzór:

cena najniższej oferty

cena badanej oferty X 60= ilość punktów w kryterium (Kc)

Sposób oceny: wg liczby uzyskanych punktów (maksymalnie 60 pkt.)

b) Minimalny okres gwarancji serwisowej Zamawiajacy ustalił na 24 miesiące, maksymalny 
okres gwarancji serwisowej nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Dla oceny kryterium długości okresu gwarancji (Kg) zostanie zastosowana następująca punktacja:
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Gwarancja 24 miesięcy -  10 pkt. w kryterium Kg 
Gwarancja 36 miesięcy -  20 pkt. w kryterium Kg 
Gwarancja 48 miesięcy -  30 pkt. w kryterium Kg 
Gwarancja 60 miesięcy -  40 pkt. w kryterium Kg

Przy czym oferta przedstawiająca krótszy okres gwarancji niż minimalny przewidziany przez 
Zamawiającego, otrzyma 0 punktów w kryterium gwarancja. Oferta z dłuższym okresem gwarancji 
niż wymagany przez zamawiającego zostanie oceniona jak ta, która przedstawia maksymalny okres 
wymagany przez Zamawiającego.

Sposób oceny: wg liczby uzyskanych punktów (maksymalnie 40 pkt.)

Wynik końcowy:

Wzór: Wk = Kc + Kg

Max. liczba punktów -  100 pkt.

3) Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien zgłosić się do Zamawiającego w 

wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy.
2) Zgodnie z art. 92 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 

jednocześnie zawiadamia wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy złożyli 
oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość powiadomienia faxem, e-mailem o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.

4) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.

5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
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dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Załącznik Nr 5);

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

XVI. 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.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie wymagania oraz którego 

oferta okaże się najkorzystniejsza.
3. Możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku przyczyn zewnętrznie niezależnych 

od Zamawiającego skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia,
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty jeśli taka 

konieczność spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie mógł wcześniej 
przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza 
niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod 
rygorem nieważności.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

Załączniki:

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  (Załącznik nr 1)

2) Formularz ofertowy- (Załącznik nr 2)

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- (Załącznik nr 3),

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia- 
(Załącznik nr 4),

5) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - (Załącznik nr 5),

6) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- (Załącznik nr 6),

7) Wzór umowy -  (Załączniki 7),
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