
Oznaczenie sprawy: ZP.321.1.2020
Środowiskowy Dom Samopomocy

OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu

opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Świadczenie usług w zakresie przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic do Środowiskowego

Domu Samopomocy w Gliwicach

Nazwa i adres zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Władysława Sikorskiego 134, 44-103
Gliwice.
e-mail: sds@sds.gliwice.eu

tel. +48 32/2700765

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 60.13.00.00-8 - nazwa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie dowóz 30 mieszkańców Gliwic z miejsca
zamieszkania do ośrodka wsparcia przy ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach i odwiezienie ich do domu
samochodem Wykonawcy.
W zależności od faktycznych potrzeb liczba osób może ulegać zmianie o +/-7 osób. Podana liczba osób nie
obejmuje opiekuna.
2. Przewóz osób realizowany będzie dwa razy dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach: przyjazd
do ŚDS o godzinie 9:15, wyjazd o godzinie 15:15,
UWAGA: zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin realizacji przewozów w przypadku
organizowania imprez okolicznościowych przez ośrodek wsparcia.
3. Obecnie osoby do transportu należy zabrać z następujących ulic:
Juliana Ordona, Gwiazdy Polarnej, Zygmuntowska, Mastalerza, Obrońców Poczty Gdańskiej, Kosmonautów,
Róży Luksemburg, Kwiatowa,22 Lipca, Poezji, Wałbrzyska, Głowackiego, Kochanowskiego, Fiołkowa, J.
Czarnego, Kormoranów, Wilgi, Czajki, Wolskiego, św. Bronisławy, Kolejarzy, Zachodnia, Żeromskiego,
Jasińskiego.
UWAGA: w trakcie realizowania zamówienia ulice mogą ulec zmianie
4. Trasy przewozu wykonawca ustala sam, przewożone osoby powinny przebywać w podróży jak najkrócej,
nie dłużej jednak niż 1 godzinę.
5. Każdorazowo przewożonej grupie osób niepełnosprawnych musi towarzyszyć opiekun zapewniony przez
Wykonawcę.
6. Opiekun:
i. ma zapewnić bezpieczne wsiadanie do pojazdu oraz wysiadanie z pojazdu;
ii. ma zaprowadzić podopiecznych do Ośrodka i przekazać terapeucie, w drodze powrotnej przekazać osobę
niepełnosprawną rodzicowi/opiekunowi
iii. ma czuwać nad bezpieczeństwem w trakcie przewozu osób;
iv. musi mieć ukończony kurs pierwszej pomocy;
v. powinien charakteryzować się: komunikatywnością, empatią, kulturą osobistą.
7. Osoby realizujące zamówienie (kierowca i opiekun) zobowiązane są do przestrzegania zasad kultury,
w szczególności kulturalnego odnoszenia się do osób korzystających z przewozów.
8. W ramach realizacji przedmiotu umowy kierowcy wykonawcy zobowiązani są do:
a. udzielania pomocy w przemieszczaniu się pasażera z budynku do pojazdu i odwrotnie,
b. dbania o bezpieczny wjazd do samochodu, przewóz i wyjazd z samochodu osoby niepełnosprawnej
poruszającej się na wózku inwalidzkim.
10. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone przez kierowców posiadających prawo jazdy
odpowiedniej kategorii oraz badaniami lekarskimi, w liczbie zaproponowanych busów/autobusów.
11. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu dopuszczonymi do ruchu
na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych
w tym na wózkach inwalidzkich (należy przedłożyć homologację, a w przypadku jej braku opinię
rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych), spełniających
wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje,
uprawnienia do ich świadczenia. Pojazdy samochodowe przystosowane do przewozu osób
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niepełnosprawnych winny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, część pasażerska pojazdu musi być
ogrzewana, a w przypadku pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich
dodatkowo w pasy biodrowo-barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę
lub najazd/rampa.
12. Środek transportu powinien być przystosowany do poruszania się po osiedlowych, wąskich uliczkach
w celu zapewnienia transportu osoby niepełnosprawnej bezpośrednio z miejsca zamieszkania.
13. Wózek inwalidzki, z którego osoba niepełnosprawna zmuszona jest korzystać w trakcie podróży, musi być
pewnie zamocowany do konstrukcji pojazdu i skierowany tyłem do kierunku jazdy.
14. Wykonawca winien dysponować minimum 2 pojazdami, w tym przynajmniej jednym pojazdem
umożliwiającym przewóz co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim nieskładanym.
15. Zapewnienie w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego wymagania , w taki
sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc
siedzących) zwiększenia liczby przewożonych osób.
16. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych osób (pasażerów),
a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku,
których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością wykonawcy.
17. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi zamawiającemu celem
zaakceptowania szczegółowy rozkład jazdy.
18. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu
trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu
Drogowego).
19. Zamawiający zabrania przewozu osób trzecich.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) z Wykonawca, którego oferta bedzie uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa na warunkach
okreslonych we wzorze umowy; 

2) w przypadku, gdy umowe podpisuje inna osoba/osoby niz wskazana(e) w dokumentach rejestrowych nalezy
złozyc pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi byc udzielone
przez osobe/osoby upowaznione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru 

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed zawarciem umowy przedłozy Zamawiajacemu :
 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego osób, zgodnie z ustawa z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o transporcie drogowym (t. j. z 2017 r. poz. 2200 z pózn. zm.) 

Termin wykonania zamówienia: 02.01.2021 r - 31.12.2021 r.

Opis warunków przystąpienia do przetargu:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisów, w tym wymogi zwiazane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Okreslenie warunku:
o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, którzy posiadaja:
- licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
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- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego osób, zgodnie z ustawa z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o transporcie drogowym (t. j. z 2017 r. poz. 2200 z pózn. zm.)

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to znaczy: 

-Opiekuna na trasie przejazdu  z ukończonym kursem pierwszej pomocy. 

3. Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunku:
o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których wiedza i doswiadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym
okresie, wykonali co najmniej dwie usługi polegajace na przewozie osób (w tym jedna z usług dla osób
niepełnosprawnych), o wartosci nie mniejszej niz 50 000 zł brutto kazda;
w przypadku podmiotów działajacych wspólnie wiedza i doswiadczenie podlegaja sumowaniu

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na wartoscw
złotych według sredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówien Publicznych. Jezeli w dniu ukazania sie ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji
o srednim kursie walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wg sredniego kursu z pierwszego,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu o treści
załącznika nr 4 do ogłoszenia,
- wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o treści 
załącznika nr 3 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane
należycie,

- referencje osoby wykazanej w formularzu oferty w celu potwierdzenia zgodności ze złożoną ofertą
- zaparafowany wzór umowy załącznik nr 2 do ogłoszenia
- zaparafowany wzór umowy powierzenia danych załącznik nr 6 do ogłoszenia

Składanie ofert:
-oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
Świadczenie usług w zakresie przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gliwicach

Nie otwierać przed 30-11-2020 r. godz. 14:45 "
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Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru

cena Wa=80,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

doświadczenie zawodowe opiekuna Wb=10,00 Dz= wg. wzoru opisanego poniżej

czas dostarczenia pojazdu
zastepczego

Wc=10,00 Cz= wg. wzoru opisanego poniżej

gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium

Wytyczne dotyczace kryterium doswiadczenie zawodowe opiekuna:
1 miesiac do 24 miesiecy - 5 %
ponad 25 miesiecy  -10 %

Wytyczne dotyczace kryterium czas dostarczenia pojazdu zastepczego:
do 20 min - 10 %
powyzej 20 min - 5 %
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do
dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów
w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której
publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli
zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia
30-11-2020r. do godziny 14:00.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację
o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest
ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
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b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić
w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający
zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom,
którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków
przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki
zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu
omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub
dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania
warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego
oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest
ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem
informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie
oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając
w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym
przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą
ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
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oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym
bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą
mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
 zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - wzór umowy,
3) Załącznik nr 3 - wykaz usług,
4) Załącznik nr 4 - wykaz osób,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 -Umowa Powierzenia danych osobowych

17-11-2020 r.  Koprucka Magdalena
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

17-11-2020 r.  Magdalena Odrobina
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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