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INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE
UL. NOSKOWSKIEGO 12/14, 61-704 POZNAŃ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony
Postępowanie poniżej 144 000 euro

NIEREGULARNY PRZEWÓZ UCZNIÓW WRAZ
Z OPIEKUNAMI NA TERENIE PODREGIONÓW
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - NUTS
POZNAŃSKI, LESZCZYŃSKI ORAZ KALISKI
W RAMACH PROJEKTU KODER JUNIOR

Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektów: „Koder Junior – Szkoła Mistrzów
Programowania”(NUTS3 – Poznański) POPC.03.02.00-00-0081/17, „Koder Junior – Szkoła Mistrzów
Programowania” (NUTS3 – Leszczyński) POPC.03.02.00-00-0078/17, „Koder Junior – Szkoła Mistrzów
Programowania” (NUTS3 – Kaliski) POPC.03.02.00-00-0076/17.
Projekty są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
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I.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa oraz adres kontaktowy zamawiającego
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe
adres kontaktowy: ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań
tel. 61/ 858 20 01, faks: 61/ 858 59 54
strona internetowa: http://www.man.poznan.pl/online/zampub.php
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 800-1600
2. Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp lub
Pzp.
3. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nieregularnych przewozów uczniów wraz z opiekunami na
terenie podregionów województwa Wielkopolskiego - NUTS Poznański, Leszczyński oraz Kaliski w ramach
projektu Koder Junior, zgodnie z opisem zamieszczonym w części IV SIWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.
CPV 60140000-1
3.1. Składanie ofert równoważnych
Zamawiający zapewnia dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych,
w związku z czym, w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
3.2. Składanie ofert częściowych
Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 3. Ofertę można złożyć
na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie
elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów
wchodzących w skład danej części zamówienia.
3.3. Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia
te będą polegać na świadczeniu przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług polegających na:
a) dodatkowych przewozach uczniów wynikających z przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej; przy czym
zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby przewozów wskazanej w opisie przedmiotu
zamówienia odpowiednio w punkcie 1 dla części nr 1 zamówienia – o 20%, w punkcie 1 dla części nr 2
zamówienia – o 20%, w punkcie 1 dla części nr 3 zamówienia – o 20%;
b) zwiększenia liczby uczniów biorących udział w zajęciach odbywających się przy ul. Zwierzynieckiej 20,
60–814 Poznań wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia odpowiednio w punkcie 17 dla części nr 1
zamówienia – o 20%, w punkcie 17 dla części nr 2 zamówienia – o 20%, w punkcie 17 dla części nr 3
zamówienia – o 20%.
Przy świadczeniu usług objętych takimi zamówieniami zastosowane będą miały warunki ustalone dla
zamówienia podstawowego. Zamówienia takie mogą być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego.
3.4. Składanie ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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3.5. Umowy ramowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
3.6. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Termin wykonania zamówienia
Realizacja zamówienia w ramach wszystkich części zamówienia następować będzie sukcesywnie w terminie od
daty zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od 01.04.2018 r.) do 15.06.2018 r. oraz od 17.09.2018 r. do
28.02.2019 r. z zaznaczeniem, że dokładne tygodniowe plany przewozów (dalej „plany”) zawierające konkretne
adresy szkół będą przekazywane wykonawcy w formie elektronicznej na minimum 5 dni roboczych przed
rozpoczęciem danego tygodnia.
Realizacja zamówienia będzie odbywać się w dni robocze ,zgodnie z przesłanymi przez zamawiającego planami.
Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych.
Wykonawca będzie wykonywać przewozy na trasie: szkoła – miejsce docelowa – szkoła. Wykonawca będzie
zobowiązany dostarczyć uczniów do miejsca docelowego (tj. ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań) najpóźniej
do godziny rozpoczęcia zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany do wyjazdu ze szkoły o wskazanej przez
zamawiającego godzinie w tygodniowym planie.
Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do zrealizowania w okresie obowiązywania umowy wszystkich
przewozów, na które opiewać będzie zawarta umowa.
Podana w niniejszej SIWZ liczba przewozów dla zamówienia podstawowego jest wartością maksymalną, która
może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, tzn. zamawiający nie ma obowiązku wyczerpania
przesłanymi przez siebie planami kwoty wynagrodzenia wykonawcy oraz ilości przewozów wskazanych w
SIWZ.
Zamawiający informuje, że w ramach każdej części zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w części IV
SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) określił minimalną łączną liczbę kilometrów oraz minimalny
łączny czas pracy i postojów autobusów i kierowców, które zostaną zrealizowane w czasie trwania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.), w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terenie Unii Europejskiej (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – aktualną
licencję wspólnotową, a w przypadku wykonawcy spoza Unii Europejskiej – aktualną licencję
międzynarodową.
2) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.2.b) SIWZ.
3) Warunek dotyczący sytuacji technicznej i zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną usługę
w zakresie przewozu osób autobusem posiadającym minimum 50 miejsc siedzących pokonując
4

PN 1/02/2018 – przewóz uczniów
dystans minimum 30 km w jedną stronę, która świadczona była przez nieprzerwany okres co
najmniej 1 miesiąca. Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub
wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczenia wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski
na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski
z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki
nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
b) wykaże, że w ramach każdej części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, dysponuje co
najmniej 2 autobusami na minimum 50 miejsc siedzących każdy przez cały okres realizacji
zamówienia wskazany w pkt I.4 SIWZ;
c) wykaże, że w ramach każdej części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, dysponuje
osobami, które będą wykonywać usługę jako kierowcy, posiadającymi stosowne uprawnienia do
wykonywania usług przewozu osób oraz do kierowania pojazdem zgodnie z ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.). Wskazani kierowcy,
powinny posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przewozie osób autobusami.
5.3. 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.
5.4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców
zobowiązany jest spełniać samodzielnie warunek postawiony w pkt I.5.1.1).
5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej 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.
5.7. 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 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
5.8. 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.
5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt I.5.5 SIWZ, 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 pkt I.5.2 SIWZ.
5.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt I.6.3 ppkt 1) SIWZ.
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5.11. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12
ustawy Pzp. Ponadto zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp wykluczy
wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia
6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od
wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.), w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terenie Unii Europejskiej (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – aktualną licencję
wspólnotową, a w przypadku wykonawcy spoza Unii Europejskiej – aktualną licencję międzynarodową.
6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:
1) 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 dostawy 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 obiektywnym 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 wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których
mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej.
2) wykazu autobusów potwierdzającego fakt dysponowania co najmniej 2 autobusami o liczbie miejsc
siedzących wynoszącej co najmniej 50 przez cały okres realizacji zamówienia, wskazany w pkt I.4
SIWZ, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający wymaga
potwierdzenia przez wykonawcę spełniania powyższego warunku w zakresie każdej z części na którą
została złożona oferta;
3) wykazu osób (kierowców), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez
wykonawcę spełniania powyższego warunku w zakresie każdej z części, na którą została złożona oferta.
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6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2) 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: oświadczenie to wykonawca składa
w terminie wskazanym w punkcie I.6.4 SIWZ.
6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 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.
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.3 pkt 1) SIWZ - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.5 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.5 SIWZ, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Pkt I.6.6 SIWZ stosuje się.
6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.10. Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych
(ewidencyjnych) wykonawcy określonych w pkt. I.6.3.1) SIWZ, wykonawca zobowiązany jest załączyć
pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza. Dla
pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
7. Wspólne ubieganie się o zamówienie przez wykonawców
7.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa
w pkt I.11.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
muszą potwierdzać 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.
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7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do
oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
7.3. Przed zawarciem umowy z zamawiającym, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
przedstawią umowę regulującą ich współpracę.
8. Sposób kontaktowania się z zamawiającym
8.1. Korespondencja:
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219).
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca przekazuje je zamawiającemu na adres:
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań
mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
faks: 61/ 858 59 54
Uwaga:
W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę doręczenia wiadomości rozumie się
datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej,
a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania oraz wątpliwości dotyczące treści SIWZ.
9. Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 700,00 zł w przypadku, gdy wykonawca
składa ofertę na wszystkie części zamówienia.
Gdy oferta składana jest tylko na jedną z części, wówczas wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą
składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi:
Część nr 1 – 500,00 zł,
Część nr 2 – 1 500,00 zł,
Część nr 3 – 1 700,00 zł.
Wadium wnosi się na okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być
wniesione na zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań,
ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.1. Forma wniesienia wadium:
Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
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9.2. Sposoby wniesienia wadium:
a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Instytutu Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu:
58 1130 1088 0001 3144 8520 0069
w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii
Nauk najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert.
Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym Instytutu Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.
b) w przypadku wniesienia wadium w innych formach, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego
12/14, 61-704 Poznań.
Uwaga: Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał
dokumentu został złożony w odrębnej kopercie, oznakowanej nazwą postępowania i nazwą wykonawcy,
a jego kserokopia – załączona do oferty. Zamawiający zastrzega, że jeżeli do oferty zostanie załączony
oryginał dokumentu – zamawiający nie będzie zwracał tego oryginału traktując go, jako integralną część
oferty.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
Uwaga: Zamawiający zaznacza, że dokument wadium powinien być wystawiony na Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, a nie na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ani na Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe, a to ze względu na fakt, iż osobowość prawną posiada Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk, a Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest jego jednostką organizacyjną.
9.3. Zwrot wadium:
Zamawiający zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp.
9.4. Ponowne wniesienie wadium
Zamawiający wzywa wykonawcę do ponownego wniesienia wadium, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
9.5. Zatrzymanie wadium:
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
10. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Przygotowanie oferty
11.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 2
i Załącznik nr 3 do oferty.
11.2. 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 pkt I.11 SIWZ.
11.3. 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
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. W oświadczeniu tym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.
11.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
11.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż
oświadczenia, o których mowa w pkt I.11.6 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
11.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.10. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu,
na którym należy napisać:
a) nazwę i adres zamawiającego:
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61 –139 Poznań,
b) nazwę przedmiotu zamówienia,
c) nazwę i dokładny adres wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).
d) informację o treści: „Nie otwierać przed dniem 6 marca 2018 r. przed godziną 12:15.”
Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), tj. informacje składane przez wykonawcę objęte
są tajemnicą przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej
ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od
oferty (w odrębnej kopercie). W przypadku informacji w formie elektronicznej zawierającej tajemnicę
przedsiębiorstwa wykonawca musi umieścić taką informację albo na odrębnym nośniku odpowiednio
opisanym albo w odrębnych plikach zabezpieczonych hasłem. Brak takiego zabezpieczenia skutkować
będzie uznaniem informacji za jawne.
Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny.
Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji
podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000 r.
CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
odpowiednio oferty albo innych dokumentów (jeżeli tych dokumentów dotyczy tajemnica
przedsiębiorstwa), zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą
ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie.
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Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Naniesienie zmian w ofercie przez wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu,
w którym dokonano zmiany.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Informacje ogólne:
Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 6 marca 2018 r. do godz. 12:00 na adres zamawiającego:
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61 –139 Poznań
pokój nr 0.30 – kancelaria.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
12.2. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018 r. w siedzibie zamawiającego, przy ul. Jana Pawła II 10
w Poznaniu, w sali nr 0.31a o godz. 12:15.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 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.
Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania przedmiotu zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,
na ich wniosek.
13. Uzupełnianie lub poprawianie dokumentów i oświadczeń oraz wyjaśnienia treści oferty
13.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego
oraz brak podstaw wykluczenia.
13.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
13.3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt I.11.1 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, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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13.4. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty musi być podana liczbowo w Formularzu oferty. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi
zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej jako przedział cenowy lub
zawierającej warunki i zastrzeżenia, spowoduje odrzucenie oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych
polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Cena oferty nie podlega negocjacjom ani
zmianom. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglania – poniżej 0,005 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę). Cena oferty
musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT,
koszty ubezpieczenia, ewentualne opłaty postojowe i parkingowe oraz wykonanie wszystkich obowiązków
wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, umową, jak i
ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
Nie uwzględnienie powyższego przez wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić
podstawy do ponoszenia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
Zamawiający przyjmuje, iż z zastrzeżeniem akapitu następnego, przedmiot zamówienia jest objęty stawką
VAT 8%. W przypadku przyjęcia przez wykonawcę innej stawki VAT, wykonawca zobowiązany jest
uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną interpretację organu podatkowego.
W przeciwnym wypadku podanie innej stawki podatku VAT albo jej nie podanie skutkować będzie
uznaniem, że wykonawca popełnił w treści oferty inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 punkt 3
ustawy Pzp. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór
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.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny (wykonawca podaje jedynie wartość netto) podatek od towarów i usług.
Wartość podatku VAT płaconego przez zamawiającego zostanie doliczona do podanej przez wykonawcę
wartości netto w przypadku:
a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
b) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak i wprowadzonych
przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT,
c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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 i ich znaczenie:
Kryterium dla części nr 1-3
Cena – waga 60
Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu użytego do wykonania zamówienia –
waga 30
Emisja spalin – waga 10
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15.2. Sposób oceny ofert:
Przy ocenie oferty zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto zaoferowaną za wykonanie przedmiotu
zamówienia dla danej części oraz kryteria wyszczególnione powyżej dla przedmiotu zamówienia objętego daną
częścią.
Oferty na daną część zamówienia oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

gdzie:
S – łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „Cena”
T – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego
w przypadku awarii autobusu użytego do wykonania zamówienia”
E – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „Emisja spalin”

Punktacja za kryterium „cena” dla części nr 1 -3 liczona będzie według następującego wzoru:

( )
gdzie:
C – liczba punktów przyznana badanej ofercie dla kryterium „cena”
Cmin – cena najniższa wśród cen złożonych ofert
C(X) – cena zawarta w badanej ofercie
Punktacja za kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu użytego do
wykonania zamówienia” dla części nr 1-3 zostanie przyznana w następujący sposób:

(

( ))

gdzie:
T
– liczba punktów przyznana badanej ofercie dla kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego
w przypadku awarii autobusu użytego do wykonania zamówienia”
T(X) – czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu użytego do wykonania
zamówienia zawarty w badanej ofercie
UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania czasu podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii
autobusu użytego do wykonania zamówienia dłuższego niż 60 minut oraz krótszego niż 20 minut.
Ponadto Wykonawca, który zaoferuje czas podstawienia autobusu zastępczego wynoszący 60 minut
w powyższym kryterium otrzyma 0 pkt.
W przypadku:
a) podania czasu podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu użytego do wykonania
zamówienia dłuższego niż 60 minut, zamawiający odrzuci ofertę, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp, jako ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
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b) podania czasu podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu użytego do wykonania
zamówienia krótszego niż 20 minut zamawiający sprowadzi czas podstawienia autobusu zastępczego
w przypadku awarii do 20 minut i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego czasu. Natomiast w umowie
z wybranym wykonawcą zostanie czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii wskazany
w ofercie.
Punktacja za kryterium „emisja spalin ” dla części nr 1 -3 zostanie przyznana w następujący sposób:
Zamawiający mając na uwadze aspekt środowiskowy oczekuje od wykonawcy, aby realizacja usługi odbywała
się przy użyciu autobusów, które spełniają europejski standard emisji spalin w zakresie ustalonych norm
środowiskowych.
Zamawiający przyznając punkty za spełnianie powyższego kryterium będzie uwzględniać normę w zakresie
emisji spalin, którą spełniają wykazane przez wykonawcę autobusy:
- spełnianie normy „Euro 1” – 0 pkt za każdy autobus,
- spełnianie normy „Euro 2” – 1 pkt za każdy autobus,
- spełnianie normy „Euro 3” – 2 pkt za każdy autobus,
- spełnianie normy „Euro 4” – 3 pkt za każdy autobus,
- spełnianie normy „Euro 5” – 4 pkt za każdy autobus,
- spełnianie normy „Euro 6” – 5 pkt za każdy autobus.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że przypadku niewskazania przez wykonawcę norm, które będą spełniane przez
autobusy, którymi wykonawca będzie realizować przedmiot zamówienia lub niedołączenie do oferty Załącznika
nr 1 zamawiający przyjmie, iż każdy z autobusów będzie spełniał normę „Euro 1” i na tej podstawie zostaną
przyznane wykonawcy punkty w powyższym kryterium.
Ponadto zamawiający zastrzega, że w przypadku zaoferowania większej ilości autobusów niż określona jako
minimum (warunek udziału w postępowaniu), zamawiający do obliczenia powyższego kryterium weźmie pod
uwagę wymagane minimum uwzględniając w ocenie kolejno najniższe normy ze wskazanych przez wykonawcę
w Załączniku nr 1 autobusów.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać taką normę, jaka uwidoczniona jest w dowodzie rejestracyjnym albo
innym dokumencie pojazdu. W przypadku jeżeli informacja taka nie jest zawarta w wyżej wymienionych
dokumentach wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w Załączniku nr 1 do oferty informację „brak danych”,
natomiast zamawiający przyjmie wówczas, że autobus spełnia normę „Euro 1”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie
kryteria oceny ofert.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 ustawy Pzp.
17. Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia
1. Stosownie do art. 94 ustawy Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3) ustawy Pzp oraz
art. 183 ustawy Pzp zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy, zawartym
w części III SIWZ.
3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej zawarciem, wykonawca przedstawi kserokopie
dokumentów uprawniających kierowców do wykonywania przewozu osób autobusami, o których mowa w
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pkt I.5.2 lit. c). Nieprzedstawienie dokumentów w wymaganym terminie będzie równoznaczne z uchyleniem
się wykonawcy od zawarcia umowy.
4. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej zawarciem, Wykonawca przedstawi polisę albo inny
dokument potwierdzający posiadanie opłaconego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia dla każdej części, w której udzielono
wykonawcy zamówienia, nie niższą niż 100.000,00 zł przy czym udział własny, franszyzy i inne
ograniczenia odpowiedzialności nie mogą być dla danej części zamówienia wyższe niż 1.000,00 zł. Nie
przedstawienie dokumentu w wymaganym terminie będzie równoznaczne z uchyleniem się wykonawcy od
zawarcia umowy. Do przeliczania sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie innej niż złoty polski na złoty
polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia
umowy, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany, to ostatni kurs opublikowany przed tym
dniem.
5. W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do dnia zawarcia umowy wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę pomiędzy tymi podmiotami.
Niespełnienie tego wymogu traktowane będzie, jako odmowa zawarcia umowy.
6. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
8. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez
obydwie Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający
dopuszcza:
1) aktualizację danych wykonawcy i zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej wykonawcy itp.,
2) zmianę dotyczącą używanego do wykonania zamówienia autobusu oraz zmianę personelu (kierowcy) pod
warunkiem, że autobus albo kierowca spełniać będą wymagania dotyczące autobusów określone
w SIWZ; ponadto w przypadku autobusu zastępczego wymaga się, aby autobus ten spełniał wymagania
dotyczące autobusów określone w SIWZ, jednak nie gorsze jak autobus zastępowany,
3) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub
zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej (np. wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny
każda ze Stron musi udokumentować,
9. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych
w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.
11. Warunki dokonania zmian:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy.
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie,
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3) wniosek, o którym mowa w ppkt. 2 musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
Pozostałe postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, wskazano we wzorze umowy.
18. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp i zostały przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającemu podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g ustawy Pzp.
Specyfikację zatwierdzam
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II. FORMULARZ OFERTY
.........................., dnia.................
Ja (my) niżej podpisany (-i)
działając w imieniu:
.....................................................................................................................................................................................
z siedzibą w ...................................... kod..........................
przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ........................... e-mail ……………....................
NIP ....................................... REGON .......................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (PN 1/02/2018 – przewóz uczniów) na wykonanie usługi
nieregularnych przewozów uczniów wraz z opiekunami na terenie podregionów województwa Wielkopolskiego
- NUTS Poznański, Leszczyński oraz Kaliski w ramach projektu Koder Junior, zgłaszamy niniejszą ofertę
i oświadczamy, że:
1. Oferuję(my) realizację powyższego zadania za wynagrodzeniem w kwocie:
Część nr 1 - Nieregularny przewóz uczniów wraz z opiekunami na terenie NUTS PL 418 (Poznański):
………………. zł netto za realizację jednego przewozu,
stawka podatku VAT 8%, tj. ………………. zł brutto za realizację jednego przewozu,
co daje łączną kwotę ………….. zł brutto za realizację 164 przewozów.

Część nr 2 - Nieregularny przewóz uczniów wraz z opiekunami na terenie NUTS PL 417 (Leszczyński):
………………. zł netto za realizację jednego przewozu,
stawka podatku VAT 8%, tj. ………………. zł brutto za realizację jednego przewozu,
co daje łączną kwotę ………….. zł brutto za realizację 115 przewozów.

Część nr 3 - Nieregularny przewóz uczniów wraz z opiekunami na terenie NUTS PL 416 (Kaliski):
………………. zł netto za realizację jednego przewozu,
stawka podatku VAT 8%, tj. ………………. zł brutto za realizację jednego przewozu,
co daje łączną kwotę ………….. zł brutto za realizację 118 przewozów.

Informuję/jemy, że wybór złożonej przeze mnie/ przez nas oferty prowadzi*/ nie prowadzi*, do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 605) (*niepotrzebne skreślić). Obowiązek podatkowy dotyczy towaru/usługi
……………………………. o wartości bez kwoty podatku …………. złotych.
2. Oświadczam(y), iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji
przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną
ofertą na warunkach określonych w SIWZ z zastrzeżeniem przypadków opisanych w SIWZ.
3. Oświadczam(y), że w przypadku awarii autobusu użytego do wykonania zamówienia, autobus zastępczy
zostanie podstawiony w ciągu …… minut (należy podać w pełnych minutach, z zastrzeżeniem wskazanym
w pkt. I.15 SIWZ), przy czym będzie to autobus nie gorszy niż zastępowany.
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4. Oświadczam(y), że autobusy, którymi będzie realizowany przedmiot zamówienia będą spełniać europejskie
standardy emisji spalin zgodnie z normami wskazanymi w Załączniku nr 1 do oferty.
5. Oświadczam(y), że ponoszę(ponosimy) pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej w ofercie stawki podatku
VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie będę (będziemy) żądać od zamawiającego dopłat
i odszkodowań.
6. Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru
naszej (mojej) oferty, jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują
nas (mnie) przez cały okres trwania umowy.
7. Oświadczam(y), że będę(będziemy) realizować przedmiot zamówienia sukcesywnie w terminie od dnia
zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od 01.04.2018 r.) do 15.06.2018 r. oraz od 17.09.2018 r. do
28.02.2019 r., zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego tygodniowymi planami przewozów,
zawierającymi konkretne adresy szkół.
8. Przyjmuję(my) do wiadomości, że zamawiający nie jest zobowiązany do wyczerpania w okresie
obowiązywania umowy wszystkich przewozów na które opiewać będzie zawarta umowa. Przyjmuję(my) do
wiadomości, że podana liczba przewozów w niniejszej SIWZ jest wartością szacunkową i może ulec zmianie
w zależności od potrzeb zamawiającego, tzn. zamawiający nie ma obowiązku wyczerpania przesłanymi przez
siebie planami kwoty wynagrodzenia wykonawcy oraz ilości przewozów wskazanych w SIWZ.
9. Oświadczam(y), że będziemy dysonować wymaganą liczbą kierowców posiadających kwalifikację wskazane
przez zamawiającego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
10. Oświadczam(y), że będziemy dysonować wymaganym przez zamawiającego opłaconym ubezpieczeniem od
odpowiedzialności cywilnej.
11. Oświadczam(y), iż zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymaganiami określonymi w SIWZ.
12. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczam(y), że następujący
podwykonawcy wykonają następującą część (zakres) zamówienia:
Podwykonawca: ..................................................., część (zakres) zamówienia: …………………………
13. Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach
określonych we wzorze umowy.
14. Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze wzorem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego
treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach
wskazanych przez zamawiającego w SIWZ i w ustawie Pzp.
15. Oświadczam(y), że wszystkie informacje, które nie zostaną przez nas wyraźnie zastrzeżone w terminie
składania odpowiednio oferty albo innych dokumentów (jeżeli tych dokumentów dotyczy tajemnica
przedsiębiorstwa), jako zawierające tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostaną zabezpieczone (np.
poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku
dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie
wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.

…..................................................
Miejsce i data

….......................................................
Pieczątka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę
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Załącznik nr 1 do oferty
Emisja spalin - należy podać dla każdego z autobusów, którymi wykonawca będzie realizował przedmiot
zamówienia, zgodnie z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt. I.15 SIWZ.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
EMISJA SPALIN
Część nr 1
Nr porządkowy autobusu wykazanego w
Załączniku nr 4

Lp.
1.

Autobus nr 1

2.

Autobus nr 2

Nazwa normy, w zakresie emisji spalin,
którą spełnia wskazany autobus albo zapis
„brak danych”

Część nr 2
Nr porządkowy autobusu wykazanego w
Załączniku nr 4

Lp.

1.

Autobus nr 1

2.

Autobus nr 2

Nazwa normy, w zakresie emisji spalin,
którą spełnia wskazany autobus albo zapis
„brak danych”

Część nr 3

Lp.

Nr porządkowy autobusu wykazanego w
Załączniku nr 4

1.

Autobus nr 1

2.

Autobus nr 2

Nazwa normy, w zakresie emisji spalin,
którą spełnia wskazany autobus albo zapis
„brak danych”

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

Miejsce data

Pieczątka i podpisy osób reprezentujących
wykonawcę
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Załącznik nr 2 do oferty
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 1/02/2018 – przewóz uczniów,
oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

........................................................
Miejsce i data

.........................................................
Pieczątka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

........................................................
Miejsce i data

.........................................................
Pieczątka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
........................................................
Miejsce i data

.........................................................
Pieczątka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.

........................................................
Miejsce i data

.........................................................
Pieczątka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................................................
Miejsce i data

.........................................................
Pieczątka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę
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Załącznik nr 3 do oferty
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 1/02/2018 – przewóz uczniów,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

........................................................
Miejsce i data

.........................................................
Pieczątka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

........................................................
Miejsce i data

.........................................................
Pieczątka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
........................................................
Miejsce i data

.........................................................
Pieczątka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę
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Załącznik nr 4
Wykaz autobusów, które będą używane przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
WYKAZ AUTOBUSÓW zgodnie z pkt. I.6.2.2) SIWZ
Część
zamówienia

Nr porządkowy
autobusu

1

Autobus nr 1

1

Autobus nr 2

2

Autobus nr 1

2

Autobus nr 2

3

Autobus nr 1

3

Autobus nr 2

Nazwa producenta
pojazdu, marka pojazdu

Liczba miejsc
siedzących

Podstawa do
dysponowania

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

Miejsce data

Pieczątka i podpisy osób reprezentujących
wykonawcę
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Załącznik nr 5
Wykaz osób (kierowców), skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
WYKAZ OSÓB zgodnie z pkt. I.6.2.3) SIWZ

Lp.

Część
zamówienia

Imię i
nazwisko

Uprawnienia do przewozu
osób oraz do kierowania
pojazdem (podać czy
posiada)

Doświadczenie

Podstawa do
dysponowania

1

2

3

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

Miejsce data

Pieczątka i podpisy osób reprezentujących
wykonawcę
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Załącznik nr 6
Wykaz usług

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG zgodnie z pkt. I.6.2.1) SIWZ

Lp.

Nazwa zadania, przedmiot

Nazwa podmiotu, na
rzecz których usługi
zostały wykonane

Wartość
zrealizowanych
usług (brutto)

Okres realizacji

1.
2.
Załączniki: dowody określające czy ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

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

Miejsce data

Pieczątka i podpisy osób reprezentujących
wykonawcę
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III. WZÓR UMOWY
Umowa nr ............../PCSS/2018
zawarta w dniu .......................... 2018 r. w Poznaniu pomiędzy:
Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum SuperkomputerowoSieciowym, z siedzibą w Poznaniu (61-704) przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
…………………………………
a
........................... z siedzibą w ................, (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla ................................. w .................,
...... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy ..........................................,
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
…………………………………….
Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektów: „Koder Junior – Szkoła Mistrzów
Programowania”(NUTS3 – Poznański) POPC.03.02.00-00-0081/17, „Koder Junior – Szkoła Mistrzów
Programowania” (NUTS3 – Leszczyński) POPC.03.02.00-00-0078/17, „Koder Junior – Szkoła Mistrzów
Programowania” (NUTS3 – Kaliski) POPC.03.02.00-00-0076/17.
Projekty są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§1.
Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego poniżej 144.000,00 euro,
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ........................... dnia ……….., na wykonanie
usługi nieregularnych przewozów uczniów wraz z opiekunami na terenie podregionów województwa
Wielkopolskiego - NUTS Poznański, Leszczyński oraz Kaliski w ramach projektu Koder Junior zgodnie
z opisem zamieszczonym w części IV SIWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot
zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, niniejszą umową oraz ofertą
Wykonawcy (nr postępowania PN 1/02/2018 – przewóz uczniów). Kopia oferty Wykonawcy stanowi
Załącznik nr 1 do umowy. Umowa dotyczy części nr …. zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2200 ze zm.), w przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Unii
Europejskiej (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną
licencję wspólnotową, a w przypadku gdy Wykonawca jest spoza Unii Europejskiej – posiada aktualną
licencję międzynarodową.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia posiadać aktualne,
opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
sumę ubezpieczenia dla danej części zamówienia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Utrata tego ubezpieczenia
skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca obowiązany jest wykonywać swoje obowiązki z profesjonalną starannością.
Wykonawca zobowiązuje się terminowo i rzetelnie wykonywać powierzone usługi oraz gwarantuje właściwe
zachowanie pracowników w zakresie wykonywania umowy.
Wykonawca z chwilą rozpoczęcia każdego z przewozów realizowanego w ramach niniejszej umowy
przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozami uczniów.
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7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa (m.in. ubezpieczenie pasażerów od następstw
nieszczęśliwych wypadków), bezawaryjności, punktualności, miejsc siedzących dla wszystkich uczniów
i opiekunów.
8. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystywał będzie tylko autobusy
wskazane w wykazie załączonym do oferty, z zastrzeżeniem § 5 ust. 18 pkt. 2.

1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.

§2.
Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w terminie od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej
jednak niż od 01.04.2018 r.) do 15.06.2018 r. oraz od 17.09.2018 r. do 28.02.2019 r. z zaznaczeniem, że
dokładne tygodniowe plany przewozów zawierające konkretne adresy szkół będą przekazywane Wykonawcy
w formie elektronicznej na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego tygodnia.
W ramach każdego przewozu Wykonawca jest zobowiązany wykonać trasę: szkoła – miejsce docelowe
(ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań) – szkoła.
Realizacja zamówienia będzie odbywać się w dni robocze, zgodnie z przesłanymi przez Zamawiającego
planami. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć
szkolnych. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do zrealizowania w okresie obowiązywania
umowy wszystkich przewozów na które opiewać będzie zawarta umowa.
Podana liczba przewozów w niniejszej SIWZ jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności
od potrzeb Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie ma obowiązku wyczerpania przesłanymi przez siebie
planami kwoty wynagrodzenia Wykonawcy oraz ilości przewozów wskazanych w SIWZ.
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy tygodniowe plany przewozów, wg własnego wyboru:
a) e-mailem na adres
………………………………
lub
b) faksem na numer
………………………………
§3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia wynagrodzenie
w łącznej maksymalnej kwocie .......................... zł brutto, w tym:
1) część nr 1 – maksymalnie kwotę ………………… zł brutto;
2) część nr 2 – maksymalnie kwotę ………………… zł brutto;
3) część nr 3 – maksymalnie kwotę ………………… zł brutto.
W kwotę wynagrodzenia Wykonawcy podaną w ust. 1 niniejszego paragrafu zostały wliczone wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in.
podatek VAT, koszty ubezpieczenia, ewentualne opłaty postojowe i parkingowe oraz wykonanie wszystkich
innych obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie
z umową, jej załącznikami oraz postanowieniami SIWZ, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez
Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.
NIP Zamawiającego 777-00-02-062;
NIP Wykonawcy
.....................
Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, za
wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w SIWZ i niniejszej umowie.
Strony ustalają, że należna Wykonawcy kwota płatna będzie oddzielnie za każdy zrealizowany przewóz na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowej
i zgodnej z niniejszą umową faktury przez Zamawiającego. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
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W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje
prawo odmowy jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę Wykonawcy.
7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
a) po stronie Zamawiającego:
……………………………, tel. …………………….., e-mail: …………………….;
b) po stronie Wykonawcy:
……………………………, tel. …………………….., e-mail: ……………………..
8. Zmiana osób wskazanych w ust. 5 odbywać się będzie na zasadzie jednostronnego oświadczenia woli
złożonego drugiej Stornie pisemnie, faksem lub e-mailem.
6.

§4.
Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego
podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
§5.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia w okresie i na warunkach
określonych w niniejszej umowie, także poprzez zorganizowanie zastępczego autobusu w przypadku awarii
autobusu używanego do realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia autobusu zastępczego w ciągu …. minut.
3. Autobus zastępczy musi spełniać wymagania dotyczące autobusów określone w SIWZ, ofercie Wykonawcy
oraz w niniejszej umowie, jednak nie gorsze od autobusu, który uległ awarii.
4. W przypadku opóźnienia przewozu z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
5. W przypadku niewykonania usługi przewozu z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za
każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 500,00zł.
6. Poza innymi sytuacjami opisanymi w umowie, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
a) dwukrotnego powtórzenia się w okresie miesiąca kalendarzowego okoliczności, o których mowa
w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu,
b) niewykonywaniu lub wykonywaniu w nienależyty sposób innych postanowień umowy.
7. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki
w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego, liczone od kwoty objętej
opóźnieniem.
8. W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części albo ją
rozwiąże z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 za tą część
zamówienia, której odstąpienie (rozwiązanie umowy) dotyczy.
9. W przypadku, jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części albo ją rozwiąże
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać od Zamawiającego
zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1
za tą część zamówienia, której odstąpienie (rozwiązanie umowy) dotyczy. Powyższe nie dotyczy sytuacji
opisanej w ust. 18 niniejszego paragrafu.
10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, który został wskazany w IV części
SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1,5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1 w odniesieniu do realizowanej przez Wykonawcę części, za każdy taki przypadek. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
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dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
11. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie podstawił autobusu zastępczego albo podstawił
autobus zastępczy niezgodnie z warunkami i terminami wskazanymi w niniejszej umowie, SIWZ i jego
ofercie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy następny taki przypadek i to
w wysokości 500,00 zł. Ponadto Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynajmu autobusu u innego
przewoźnika, wybranego przez Zamawiającego.
12. Naliczenie kary umownej, o której mowa w ust. 12 nie pozbawia Zamawiającego prawa do
natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z Wykonawcą z naliczeniem kary umownej, o której
mowa w ust. 11, jeżeli przypadek nierealizowania zobowiązań w przypadku awarii autobusu powtórzy się.
13. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej idących,
przewyższających wysokość należnych kar umownych.
14. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od
siebie. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy (w tym także z wynagrodzenia przyszłego), na co Wykonawca wyraża zgodę.
15. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca utraci wymagane w SIWZ zdolności do
wykonania przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany podwykonawcy udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w ustawie Pzp na innego podwykonawcę lub realizacji przez Wykonawcę zamówienia siłami
własnymi, bez przedstawienia przez tego podwykonawcę lub Wykonawcę dowodów nie podlegania
wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5. SIWZ.
16. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
17. Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
18. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te
zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Zamawiający, dopuszcza:
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
2) zmianę dotyczącą używanego do wykonania zamówienia autobusu oraz zmianę personelu (kierowcy)
pod warunkiem, że autobus albo kierowca spełniać będą wymagania dotyczące autobusów określone
w SIWZ; ponadto w przypadku autobusu zastępczego wymaga się, aby autobus ten spełniał wymagania
dotyczące autobusów określone w SIWZ jednak nie gorsze jak autobus zastępowany,
3) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej (np. wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny
każda ze Stron musi udokumentować.
19. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.
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20. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.
21. Warunki dokonania zmian:
a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 18 powyżej,
b) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego
wniosku o zmianę postanowień umowy,
c) Wniosek, o którym mowa pod lit. b) musi zawierać:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
22. Jeżeli w niniejszej umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego prawo odstąpienia od umowy w przypadku
jej niewykonania albo nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy aż do
zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę.
§6.
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, i to pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo
sądu powszechnego siedziby Zamawiającego.
6. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do umowy - Kopia
oferty Wykonawcy.
§7.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz dla
Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do umowy
Kopia oferty Wykonawcy

31

PN 1/02/2018 – przewóz uczniów
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nieregularnych przewozów uczniów wraz z opiekunami na
terenie podregionów województwa Wielkopolskiego - NUTS Poznański, Leszczyński oraz Kaliski w ramach
projektu Koder Junior w terminie od dnia zawarcia umowy ( nie wcześniej jednak niż od 01.04.2018 r.) do
15.06.2018 r. oraz 17.09.2018 r. do 28.02.2019 r. na trasie szkoła – miejsce docelowe – szkoła zgodnie
z poniższym opisem.
Część nr 1 - Nieregularny przewóz uczniów wraz z opiekunami na terenie NUTS PL 418 (Poznański)
1) Łączna liczba szacowanych przewozów: maksymalnie 164,
2) Jeden przewóz uczniów będzie obejmować trasę: szkoła – miejsce docelowe – szkoła,
3) Miejscem docelowym jest: ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań,
4) Przewóz uczniów na terenie NUTSu poznańskiego będzie obejmować około 46 szkół znajdujących się
w odległości od około 10 km do około 65 km do miejsca docelowego,
5) W zakresie części nr 1 przewóz będzie obejmować szkoły znajdujące się w następujących
miejscowościach: Baranowo (5 przewozów), Biskupice (3 przewozy), Bodzyniewo (2 przewozy),
Bolechowo – Osiedle (2 przewozy), Budziszewko (3 przewozy), Bytyń (2 przewozy), Czerlejno
(2 przewozy), Dąbrowa (7 przewozów), Iłówiec (2 przewozy), Kamionki (9 przewozów), Kaźmierz
(2 przewozy), Kleszczewo (3 przewozy), Kobylnica (3 przewozy), Konarzewo (2 przewozy),
Konarzyce (3 przewozy), Koziegłowy (8 przewozów), Kórnik (2 przewozy), Krzyżanowo
(2 przewozy), Książ Wielkopolski (3 przewozy), Manieczki (3 przewozy), Masłowo (2 przewozy),
Mchy (2 przewozy), Modrze (2 przewozy), Mosina (5 przewozów), Nowa Wieś (5 przewozów),
Pniewy (6 przewozów), Pobiedziska (7 przewozów), Pruśce (1 przewóz), Rogoźno (6 przewozów),
Swarzędz (7 przewozów), Szamotuły (7 przewozów), Szczodrzykowo (4 przewozy), Śrem
(10 przewozów), Środa Wielkopolska (4 przewozy), Wierzonka (3 przewozy), Wronczyn
(2 przewozy), Buk (4 przewozy), Jerzykowo (3 przewozy), Pamiątkowo (4 przewozy), Pecna
(3 przewozy), Czerwonak (3 przewozy), Dąbrówka (6 przewozów),
6) Wymagane jest świadczenie usługi po najkrótszej możliwej trasie mając na uwadze liczbę kilometrów.
Odstępstwo od tej zasady każdorazowo winno być uzgodnione z opiekunem grupy lub zlecającym
przejazd,
7) W ramach realizacji powyższych przewozów minimalna łączna liczba zrealizowanych km będzie
wynosić dla danej części 7 760, natomiast w przypadku zrealizowania wszystkich przewozów
w ramach usługi sukcesywnej maksymalna łączna liczba zrealizowanych km będzie wynosić dla danej
części 12 196,
8) W ramach realizacji powyższych przewozów minimalny łączny czas pracy i postojów autobusów
i kierowców będzie wynosić dla danej części 679 godzin, natomiast w przypadku zrealizowania całego
przedmiotu zamówienia w ramach danej części maksymalny łączny czas pracy i postojów autobusów
i kierowców będzie wynosić 1 066 godzin,
9) Dokładne adresy szkół zostaną podane Wykonawcy w planie przewozów, o którym mowa niżej,
10) Dokładny tygodniowy plan przewozów zawierający konkretne adresy szkół będzie przekazywany
Wykonawcy na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego tygodnia,
11) Przewozy będą realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątki z wyłączeniem dni wolnych od
zajęć szkolnych,
12) Maksymalna liczba przewozów dziennie: 3,
13) Wykonawca musi zapewnić do realizacji zamówienia na stałe 2 autobusy posiadające minimum 50
miejsc siedzących,
14) W przypadku awarii autobusu używanego do realizacji zamówienia, wykonawca najpóźniej w czasie
wskazanym w jego ofercie musi podstawić autobus zastępczy. Autobus zastępczy musi zostać
podstawiony w miejsce awarii autobusu używanego do realizacji zamówienia. Czas zgłoszenia awarii

32

15)

16)

17)
18)

PN 1/02/2018 – przewóz uczniów
liczony będzie od telefonicznego zgłoszenia awarii osobie odpowiedzialnej za realizację zamówienia
u wykonawcy. Zamawiający jako awarię rozumie każde zdarzenie, które uniemożliwi dostarczenie
uczniów z opiekunami do miejsca odbywania zajęć albo do miejsca przewozu zwrotnego w ustalonej
przez zamawiającego godzinie.
Zajęcia na które będzie należało dostarczyć uczniów będą odbywać się w następujących godzinach:
- I zajęcia: rozpoczęcie między godz. 9:00 a 10:30, czas trwania: 1,5 h,
- II zajęcia: rozpoczęcie 2 – 2,5 h po rozpoczęciu I zajęć, czas trwania: 1,5 h,
- III zajęcia: rozpoczęcie 2 – 2,5 h po rozpoczęciu II zajęć, czas trwania: 1,5 h,
Zakończenie III zajęć nie później niż o godz. 16:30.
Każdy uczeń uczestniczy tylko w jednych zajęciach w danym dniu.
W czasie trwania zajęć kierowca autobusu zgodnie z wcześniej przesłanym tygodniowym planem
przewozów, czeka na uczniów i zakończenie przez nich zajęć lub jedzie po uczniów, którzy będą
uczestniczyć w następnych zajęciach, o ile jest to możliwe ze względu na trasę przewozu,
z zastrzeżeniem, że kierowca i autobus musi przybyć na miejsce odbywania zajęć w celu odbycia kursu
powrotnego bezpośrednio po zakończeniu zajęć grupy, która została przez niego przywieziona na dane
zajęcia,
Łączna liczba uczniów uczestniczących w zajęciach: ok. 6370 uczniów w wieku od 6 do 11 lat,
Oprócz miejsca dla uczniów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach każdego z przewozu
miejsce dla 4 opiekunów (nauczycieli). Opiekunowie zostaną zapewnieni przez Zamawiającego.

Część nr 2 - Nieregularny przewóz uczniów wraz z opiekunami na terenie NUTS PL 417 (Leszczyński)
1) Łączna liczba szacowanych przewozów: maksymalnie 115,
2) Jeden przewóz uczniów będzie obejmować trasę: szkoła – miejsce docelowe – szkoła,
3) Miejscem docelowym jest: ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań,
4) Przewóz uczniów na terenie NUTSu leszczyńskiego będzie obejmować około 41 szkół znajdujących się
w odległości od około 35 km do około 110 km do miejsca docelowego,
5) W zakresie części nr 2 przewóz będzie obejmować szkoły znajdujące się w następujących
miejscowościach: Bojanowo (2 przewozy), Bonikowo (4 przewozy), Chojno (2 przewozy), Chrzypsko
Wielkie (3 przewozy), Garzyn (2 przewozy), Gostyń (9 przewozów), Granowo (4 przewozy), Grodzisk
Wielkopolski (4 przewozy), Jastrzębsko Stare (2 przewozy), Jutrosin (4 przewozy), Krobia
(5 przewozów), Kunowo (2 przewozy), Lubiń (3 przewozy), Michorzewo (3 przewozy), Międzychód
(5 przewozów), Nowy Tomyśl (4 przewozy), Opalenica (2 przewozy), Osieczna (4 przewozy),
Pogorzela (3 przewozy), Przyprostynia (2 przewozy), Rawicz (14 przewozów), Sieraków (4 przewozy),
Słocin (2 przewozy), Stare Oborzyska (3 przewozy), Szkaradowo (3 przewozy), Śmigiel (2 przewozy),
Świerczyna (2 przewozy), Urbanowo (2 przewozy), Wąsowo (3 przewozy), Wijewo (2 przewozy),
Wytomyśl (2 przewozy), Włoszakowice (3 przewozy), Stary Lubosz (2 przewozy), Nowy Belęcin
(2 przewozy).
6) Wymagane jest świadczenie usługi po najkrótszej możliwej trasie mając na uwadze liczbę kilometrów.
Odstępstwo od tej zasady każdorazowo winno być uzgodnione z opiekunem grupy lub zlecającym
przejazd,
7) W ramach realizacji powyższych przewozów minimalna łączna liczba zrealizowanych km będzie
wynosić dla danej części 10 634, natomiast w przypadku zrealizowania wszystkich przewozów
w ramach usługi sukcesywnej maksymalna łączna liczba zrealizowanych km będzie wynosić dla danej
części 16 712,
8) W ramach realizacji powyższych przewozów minimalny łączny czas pracy i postojów autobusów
i kierowców będzie wynosić dla danej części 646 godzin, natomiast w przypadku zrealizowania całego
przedmiotu zamówienia w ramach danej części maksymalny łączny czas pracy i postojów autobusów i
kierowców będzie wynosić 1 016 godzin,
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9) Dokładne adresy szkół zostaną podane Wykonawcy w planie przewozów, o którym mowa niżej,
10) Dokładny tygodniowy plan przewozów zawierający konkretne adresy szkół będzie przekazywany
Wykonawcy na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego tygodnia,
11) Przewozy będą realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątki z wyłączeniem dni wolnych od
zajęć szkolnych,
12) Maksymalna liczba przewozów dziennie: 3,
13) Wykonawca musi zapewnić do realizacji zamówienia na stałe 2 autobusy posiadające minimum 50
miejsc siedzących,
14) W przypadku awarii autobusu używanego do realizacji zamówienia, wykonawca najpóźniej w czasie
wskazanym w jego ofercie musi podstawić autobus zastępczy. Autobus zastępczy musi zostać
podstawiony w miejsce awarii autobusu używanego do realizacji zamówienia. Czas zgłoszenia awarii
liczony będzie od telefonicznego zgłoszenia awarii osobie odpowiedzialnej za realizację zamówienia
u wykonawcy. Zamawiający jako awarię rozumie każde zdarzenie, które uniemożliwi dostarczenie
uczniów z opiekunami do miejsca odbywania zajęć albo do miejsca przewozu zwrotnego w ustalonej
przez zamawiającego godzinie.
15) Zajęcia na które będzie należało dostarczyć uczniów będą odbywać się w następujących godzinach:
- I zajęcia: rozpoczęcie między godz. 9:00 a 10:30, czas trwania: 1,5 h,
- II zajęcia: rozpoczęcie 2 – 2,5 h po rozpoczęciu I zajęć, czas trwania : 1,5 h,
- III zajęcia: rozpoczęcie 2 – 2,5 h po rozpoczęciu II zajęć, czas trwania : 1,5 h,
Zakończenie III zajęć nie później niż o godz. 16:30.
Każdy uczeń uczestniczy tylko w jednych zajęciach w danym dniu,
16) W czasie trwania zajęć kierowca autobusu zgodnie z wcześniej przesłanym tygodniowym planem
przewozów, czeka na uczniów i zakończenie przez nich zajęć lub jedzie po uczniów, którzy będą
uczestniczyć w następnych zajęciach, o ile jest to możliwe ze względu na trasę przewozu,
z zastrzeżeniem, że kierowca i autobus musi przybyć na miejsce odbywania zajęć w celu odbycia kursu
powrotnego bezpośrednio po zakończeniu zajęć grupy, która została przez niego przywieziona na dane
zajęcia,
17) Łączna liczba uczniów uczestniczących w zajęciach: ok. 3750 uczniów w wieku od 6 do 11 lat,
18) Oprócz miejsca dla uczniów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach każdego z przewozu
miejsce dla 4 opiekunów (nauczycieli). Opiekunowie zostaną zapewnieni przez Zamawiającego.
Część nr 3 - Nieregularny przewóz uczniów wraz z opiekunami na terenie NUTS PL 416 (Kaliski)
1) Łączna liczba szacowanych przewozów: maksymalnie 118,
2) Jeden przewóz uczniów będzie obejmować trasę: szkoła – miejsce docelowe – szkoła,
3) Miejscem docelowym jest: ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań.
4) Przewóz uczniów na terenie NUTSu kaliskiego będzie obejmować około 43 szkół znajdujących się
w odległości od około 65 km do około 190 km do miejsca docelowego,
5) W zakresie części nr 3 przewóz będzie obejmować szkoły znajdujące się w następujących
miejscowościach: Blizanów Drugi (2 przewozy), Borzęcice (2 przewozy), Bralin (3 przewozy), Chocz
(2 przewozy), Dębe (2 przewozy), Hanulin (3 przewozy), Janków Pierwszy (4 przewozy), Jarocin
(7 przewozów), Kępno (2 przewozy), Koźmin Wielkopolski (5 przewozów), Koźminek (2 przewozy),
Krotoszyn (20 przewozów), Kuchary (2 przewozy), Kuźnia (2 przewozy), Laski (2 przewozy), Lisków
(2 przewozy), Morawin (2 przewozy), Mycielin (2 przewozy), Nowa Wieś Książęca (2 przewozy),
Nowe Skalmierzyce (5 przewozów), Opatów (2 przewozy), Pleszew (4 przewozy), Radliczyce
(2 przewozy), Roszki (1 przewóz), Siedlików (4 przewozy), Siemianice (2 przewozy), Skalmierzyce
(4 przewozy), Sobiesęki (2 przewozy), Stawiszyn (4 przewozy), Wielki Buczek (2 przewozy), Zakrzyn
(2 przewozy), Zbiersk – Cukrownia (2 przewozy), Żelazków (1 przewóz), Żerków (2 przewozy),
Rozdrażew (5 przewozów), Ociąż (2 przewozy), Ceków – Kolonia (2 przewozy), Drożki (2 przewozy).

34

PN 1/02/2018 – przewóz uczniów
6) Wymagane jest świadczenie usługi po najkrótszej możliwej trasie mając na uwadze liczbę kilometrów.
Odstępstwo od tej zasady każdorazowo winno być uzgodnione z opiekunem grupy lub zlecającym
przejazd,
7) W ramach realizacji powyższych przewozów minimalna łączna liczba zrealizowanych km będzie
wynosić dla danej części 19 063, natomiast w przypadku zrealizowania wszystkich przewozów
w ramach usługi sukcesywnej maksymalna łączna liczba zrealizowanych km będzie wynosić dla danej
części 29 958,
8) W ramach realizacji powyższych przewozów minimalny łączny czas pracy i postojów autobusów
i kierowców będzie wynosić dla danej części 996 godzin, natomiast w przypadku zrealizowania całego
przedmiotu zamówienia w ramach danej części maksymalny łączny czas pracy i postojów autobusów
i kierowców będzie wynosić 1 566 godzin,
9) Dokładne adresy szkół zostaną podane Wykonawcy w planie przewozów, o którym mowa niżej,
10) Dokładny tygodniowy plan przewozów zawierający konkretne adresy szkół będzie przekazywany
Wykonawcy na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego tygodnia,
11) Przewozy będą realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątki z wyłączeniem dni wolnych od
zajęć szkolnych,
12) Maksymalna liczba przewozów dziennie: 3,
13) Wykonawca musi zapewnić do realizacji zamówienia na stałe 2 autobusy posiadające minimum 50
miejsc siedzących,
14) W przypadku awarii autobusu używanego do realizacji zamówienia, wykonawca najpóźniej w czasie
wskazanym w jego ofercie musi podstawić autobus zastępczy. Autobus zastępczy musi zostać
podstawiony w miejsce awarii autobusu używanego do realizacji zamówienia. Czas zgłoszenia awarii
liczony będzie od telefonicznego zgłoszenia awarii osobie odpowiedzialnej za realizację zamówienia
u wykonawcy. Zamawiający jako awarię rozumie każde zdarzenie, które uniemożliwi dostarczenie
uczniów z opiekunami do miejsca odbywania zajęć albo do miejsca przewozu zwrotnego w ustalonej
przez zamawiającego godzinie.
15) Zajęcia na które będzie należało dostarczyć uczniów będą odbywać się w następujących godzinach:
- I zajęcia: rozpoczęcie między godz. 9:00 a 10:30, czas trwania: 1,5 h,
- II zajęcia: rozpoczęcie 2 – 2,5 h po rozpoczęciu I zajęć, czas trwania: 1,5 h,
- III zajęcia: rozpoczęcie 2 – 2,5 h po rozpoczęciu II zajęć, czas trwania: 1,5 h,
Zakończenie III zajęć nie później niż o godz. 16:30.
Każdy uczeń uczestniczy tylko w jednych zajęciach w danym dniu,
16) W czasie trwania zajęć kierowca autobusu zgodnie z wcześniej przesłanym tygodniowym planem
przewozów, czeka na uczniów i zakończenie przez nich zajęć lub jedzie po uczniów, którzy będą
uczestniczyć w następnych zajęciach, o ile jest to możliwe ze względu na trasę przewozu,
z zastrzeżeniem, że kierowca i autobus musi przybyć na miejsce odbywania zajęć w celu odbycia kursu
powrotnego bezpośrednio po zakończeniu zajęć grupy, która została przez niego przywieziona na dane
zajęcia,
17) Łączna liczba uczniów uczestniczących w zajęciach: ok. 3900 uczniów w wieku od 6 do 11 lat,
18) Oprócz miejsca dla uczniów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach każdego z przewozu
miejsce dla 4 opiekunów (nauczycieli). Opiekunowie zostaną zapewnieni przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób,
które w ramach każdej z części zostały skierowane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
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W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób skierowanych do
realizacji przedmiotu zamówienia, takie jak:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umowy/umów powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników).
Jednakże powinny być tak oznaczone, aby można było ustalić kogo dotyczą (np. poprzez oznaczenie
indywidualnym numerem). Natomiast informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być umieszczone w odrębnej, zamkniętej kopercie;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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