Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy Fundacji Społecznej „RAZEM”
ul. Polna 56A
97-200 Tomaszów Maz.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług transportowych
regularnego
przewozu osób niepełnosprawnych
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759
z póź. zm.), zwanej dalej Ustawą, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 480848 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.fundacja-razem.org i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
W dniach 05.12.2013r. oraz 12.12.2013r. ogłoszenie ukaże się także
w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy Fundacji Społecznej „RAZEM”
ul. Polna 56A
97-200 Tomaszów Maz.
Tel. 509 449 414
adres strony internetowej www.fundacja-razem.org
II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, Ustawy)
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. W postępowaniu o udzielnie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
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a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) przynajmniej rocznej, pełnej praktyki w transporcie i przewozie osób,
o których mowa w części VI pkt.2 ppkt. 3),
d) dysponują trzema co najmniej 8-osobowymi BUS-ami przystosowanymi do
przewozu osób niepełnosprawnych oraz posiadającymi przestrzeń ładunkową
do zabrania co najmniej trzech pustych wózków inwalidzkich (w tym co
najmniej jednym z samochodów z możliwością zabrania 5 osób siedzących
i trzech osób siedzących na wózkach) lub jednym co najmniej 8-osobowym
BUS-em przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
z możliwością zabrania 5 osób siedzących oraz trzech osób siedzących na
wózkach oraz jednym BUS-em 19 –osobowym .Zamawiający zastrzega sobie
prawo do oględzin pojazdu.
e) Nie podlegają wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. Ocena spełnienia w/w. warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach
wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, iż w/w. warunki Wykonawca spełnił.
3. Wykonawcę, który nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów
nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w niniejszej specyfikacji,
albo nie złoży pełnomocnictwa po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy odpowiednio na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta tego Wykonawcy
zostanie uznana za odrzuconą. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty winny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
VI. Formularz ofertowy oraz dokumenty wraz z nim składane.
1. Wypełniony „Formularz ofertowy” sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1:
1) Pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
2) Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
(Załącznik nr 8)
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust.1. Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.2.
3) Wykaz usług transportu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania. Do
wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały
wykonane należycie - referencje. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ.
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów:
1) Formularz oferty, oświadczenie z art. 22 ust. 1 i wykazy w oryginale
2) W przypadku składania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone
notarialnie.
3) Wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale,
muszą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej stronie za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną (-e) do
reprezentowania Wykonawcy.
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VII. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość zamówienia określonego
w SIWZ (załącznik nr 2).
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,
opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem:
Oferta na świadczenie usług transportowych- regularnego przewozu osób
niepełnosprawnych. Nie otwierać przed dniem 16.12.2013r. godz. 11.30.
5. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały. Oferta musi być
podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Zaleca się, aby
wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany były parafowane
przez Wykonawcę bądź osobę(y) podpisującą ofertę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były
ponumerowane i trwale spięte.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed
upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w
pkt. 4, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem „ZMIANA”. Zamawiający
w pierwszej kolejności otworzy koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca,
wycofując ofertę, zobowiązany jest złożyć w pokoju kierownika WTZ
stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego
reprezentacji.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
9. W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U. Z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z póź. zmianami)
dokumenty te należy wyraźnie oznaczyć.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Polna 56A
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97-200 Tomaszów Maz.
pokój Kierownika WTZ
2.Osobą upoważnioną do przyjmowania ofert i ich zabezpieczenia do czasu
zakończenia przetargu jest Kierownik WTZ Marta Dulas
3. Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2013r. o godz. 11.00.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
5. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin
składania ofert tj.16.12.2013r., o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego, tj.
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Polna 56A
97-200 Tomaszów Maz.
X. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych
groszy, według zasad określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
cena za 1 km brutto -100%
2) Zamawiający
nie
przewiduje
wyboru
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

najkorzystniejszej

oferty

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych zostało uregulowane w Dziele
IV ustawy Prawo zamówień publicznych .
Zamawiający przesyłając zawiadomienie o wyborze oferty, poinformuje telefonicznie
i mailowo Wykonawcę (Wykonawców), którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą lub posiadający stosowne pełnomocnictwa jego przedstawiciel
(mający prawo do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w jego
imieniu) powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
w złotych polskich (PLN).
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XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI Ustawy.

XV. Załączniki do SIWZ
1. Opis przedmiotu zamówienia- Zał. Nr 1
2. Formularz ofertowy- Zał. Nr 2, do wypełnienia przez Wykonawcę
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy PZP,
do wypełnienia przez Wykonawcę – Zał. Nr 3.
4. Wykaz zrealizowanych usług, do wypełnienia przez Wykonawcę – Zał. Nr 4.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, do wypełnienia przez Wykonawcę
– Zał. Nr 5.
6. Wzór umowy – Zał. Nr 6.
7. Karta drogowa – Zał. Nr 7.
8. Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia – Zał. 8

Tomaszów Maz., dnia 29.11.2013r.
Zatwierdził:
Wiceprezes Fundacji:
Dorota Krzemińska
Członek Zarządu Fundacji
Leszek Musiałowski
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
dotyczy usługi transportowej przewozu osób niepełnosprawnych.
a)
Przedmiotem zamówienia jest dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia
do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Maz i ich odwóz do miejsca
zamieszkania. Usługa winna być realizowana przy użyciu min. trzech 8osobowych BUS-ów, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych
oraz posiadających przestrzeń ładunkową do zabrania co najmniej trzech pustych
wózków inwalidzkich ( w tym co najmniej jeden z samochodów z możliwością
zabrania 5 osób siedzących i trzech osób siedzących na wózkach) lub lub jednym
8-osobowym BUS-em przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych z
możliwością zabrania 5 osób siedzących oraz trzech osób siedzących na
wózkach inwalidzkich oraz jednym Bus-em 19-osobowym. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do oględzin pojazdu. Dowóz ok. 40 osób z/do Warsztatów
Terapii Zajęciowej realizowany będzie od poniedziałku do piątku, przy czym
wykonawca zobowiązuje się realizować przewóz osób do WTZ nie później niż do
godz. 9.30 , a przywóz do miejsca zamieszkania – do godz. 15.30. Zamawiający
zastrzega sobie także możliwość okazjonalnych wyjazdów na wydarzenia
kulturalne, sportowe, rozrywkowe itp. W przypadku czasowej niemożności
świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego
równorzędny poziom usług. Przez uzasadnione przypadki strony rozumieją:
awarię pojazdu, kolizję drogową, chorobę kierowcy. Szacunkowa ilość km do
przejechania w miesiącu – ok. 7.600 km (łącznie dla wszystkich pojazdów).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznacznego ograniczenia ilościowego
przedmiotu zamówienia, a Wynagrodzenie Wykonawcy będzie iloczynem ceny za
1 km brutto
(w tym VAT) i rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów w
dniach, w których były realizowane przewozy osób niepełnosprawnych w danym
miesiącu, stanowiące podstawę do wystawienia faktury za wykonanie usługi.
Wysokość kwoty, na którą opiewa faktura winna znaleźć odzwierciedlenie w
danych zawartych w karcie drogowej. (Zał. nr 7)
Zobowiązuje się Wykonawcę do podejmowania czynności niezbędnych do
bezpiecznego przewozu osób niepełnosprawnych.
CPV 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWCY PRZY PRZEWOZACH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
a) Kierowca jest zobowiązany do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu pasażera
niepełnosprawnego od drzwi lokalu (mieszkania, domu, pomieszczenia) do pojazdu i
odwrotnie, w granicach swoich możliwości fizycznych,
b) Dba o bezpieczny wjazd (wejście), przewóz i wyjazd (wyjście) osoby
niepełnosprawnej do i z pojazdu,
c) Opiekuje się, służy pomocą i radą pasażerom (osobom niepełnosprawnym),
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d) Kierowca jest zobowiązany do: dbałości o stan techniczny pojazdu, wykonywania
obsługi codziennej, utrzymywania czystości i estetyki pojazdu.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

…..........................................
(pieczęć firmowa oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
1 Zamawiający:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy Fundacji Społecznej „RAZEM”
ul. Polna 56A
97-200 Tomaszów Maz.
Tel. 509 449 414
2. Wykonawca:
1) Nazwa:.....................................................................................................................
2) Adres:......................................................................................................................
3) Tel:...........................................................................................................................
4) E-mail:.....................................................................................................................
3. Wycena zamówienia:
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportowych- regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, zobowiązujemy się
wykonać przedmiotowe zadanie za następującą cenę:
Cena brutto za 1km przewozu - .......................................... zł brutto.
Słownie : …....................................................................................................................
…....................................................................................................................................
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Termin realizacji zamówienia: 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r.
4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ i treść naszej oferty
odpowiada jej treści.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą umową przez czas
wskazany w SIWZ.

.......................................
miejscowość i data podpis

…..........................................................
imienna pieczęć Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela
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Załącznik nr 3 do SIWZ

…..................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z póź. zm)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowychregularnego przewozu
osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.......................................
miejscowość i data podpis

…..........................................................
imienna pieczęć Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela
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Załącznik nr 4 do SIWZ

…..................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportowychregularnego
przewozu
osób
niepełnosprawnych,
oświadczam(y), że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie- następujące usługi:

Zamawiający
(nazwa, adres,
telefon)

Zakres
rzeczowy
usługi

Termin realizacji

Dokument
potwierdzający
należyte
wykonanie usługi
we wskazanym
zakresie

1. W załączeniu przedkładamy niżej wymienione dokumenty potwierdzające, że w/w.
usługi zostały wykonane należycie (np.: referencje)
1).............................................................
2).............................................................

................................
miejscowość i data

….....................................................
Czytelny podpis lub podpis i pieczątka
imienna osoby (osób) upoważnionej
(upoważnionych) do reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

…...................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
(Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowychregularnego przewozu
osób niepełnosprawnych, oświadczam(y), że nie ma podstaw do wykluczenia
mnie (nas) z
przedmiotowego postępowania.

…....................................
miejscowość i data

….....................................................
Czytelny podpis lub podpis i pieczątka
imienna osoby (osób) upoważnionej
(upoważnionych) do reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UMOWA

Zawarta dnia ……………………… w Tomaszowie Maz. , pomiędzy:
Fundacją Społeczną „RAZEM” reprezentowaną przez ……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ……………………………………………………………………………….....................
reprezentowanym przez
Pana/Panią
…………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy usługi dokonany w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, 39 i nast. Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z
póź. zmianami).
§1
Przedmiotem umowy są przewozy osób niepełnosprawnych realizowane na terenie
Powiatu Tomaszów Maz.
§2
Zakres świadczonych usług będzie obejmował w szczególności:
1) codzienne dowożenie uczestników do WTZ i odwożenie ich do domów (w sezonie
wiosenno-letnim przewiduje się zorganizowanie punktów zbiorczych) zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego oraz warunkami opisanymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2) podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu pasażerów;
3) powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych
przeszkodach w przewozie.
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§3
Zamawiający zastrzega sobie, iż:
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kart drogowych oddzielnie dla
każdego pojazdu.
2. Wykonawca oświadcza, że pojazdy do przewożenia osób niepełnosprawnych są
sprawne technicznie i posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające do
ruchu oraz oznaczenia przewidziane dla oznakowania samochodów przewożących
osoby niepełnosprawne.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie za 1 km
w wysokości ………………….. zł brutto (słownie ………………………………………)
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się
będzie na podstawie faktur wystawianych w okresach miesięcznych, a podstawą
płatności będzie iloczyn ceny za 1 km i rzeczywistej ilości wykonanych kilometrów w
dniach, w których były realizowane przewozy osób niepełnosprawnych w danym
miesiącu.
3. Usługa będzie realizowana 11 miesięcy w roku.
4. Płatności dokonywane będą na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Ul. Polna 56 A
97-200 Tomaszów Maz.
NIP 773-000-94-19
wraz z:
a) kartą drogową za dany miesiąc.
5. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy:
........................................................................................................................................
6. Faktura musi być zaakceptowana przez Kierownika WTZ.
W przypadku wyjazdów innych niż dowóz i odwóz uczestników na zajęcia np.: wyjazd
na zakupy, wyjazd do kina, wycieczki itp. Wykonawca musi dokonać precyzyjnego
opisu i rozliczenia kilometrów danego wyjazdu w karcie drogowej.
7. Zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia ostatniej faktury w roku wraz z
wymaganymi dokumentami za miesiąc grudzień w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 31 grudnia.
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§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewożonym osobom właściwe warunki
bezpieczeństwa przewozu.
2. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia
samochodu zastępczego.
3. Zamawiający ma prawo do zlecenia niezrealizowanej części usługi podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy.
§7
1. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców,
którzy nie byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia
publicznego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich
postanowień umowy.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub
zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.
§8
1.Wykonawca za odstąpienie od umowy zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 100% średniego wynagrodzenia wyliczonego na
podstawie trzech ostatnio wystawionych dla Zamawiającego faktur.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) w razie ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
4) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę czynności dowożenia bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania przewozów
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań wobec
Wykonawcy,
2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem daty
zaprzestania wykonania usługi z wyprzedzeniem co najmniej 2 miesięcy pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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§ 10
Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo przewozowe, ustawy o transporcie drogowym
oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Wszelkie spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

..........................................
ZAMAWIAJĄCY

.............................................
WYKONAWCA

…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

17

Załącznik nr 7 do SIWZ

Karta drogowa
……………………(nr rejestracyjny)
KARTA DROGOWA
zgodna z listą obecności za miesiąc ……………………. 2013r.
stawka za 1 kilometr …… zł

Data

Stan
początkowy
licznika

Stan końcowy
licznika

Liczba km

Podpis kierowcy

1

2

3

4

5

Podpis opiekuna

RAZEM
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Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….
/podpis przewoźnika/

……………………………………
/podpis kierownika WTZ/
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Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ
POJAZDÓW DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
Lp.

Marka i model pojazdu

Numer rejestracyjny

Informacja o podstawie do
dysponowania tymi pojazdami

1

2

3

4

………………………………………………………
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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