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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Koszalinie 

75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4 

(pok. Nr 103) 
 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU  

PROWADZONYM W TRYBIE  

 

ZAPYTANIA O CENĘ 

 
 

„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych uczęszczających  

do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie  

w latach 2020-2021” 

 

 

SPIS TREŚCI : 

 

Rozdział I Forma oferty; 

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 

Rozdział III Jawność postępowania; 

Rozdział IV Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis 

warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie; 

Rozdział V  Termin wykonania zamówienia i gwarancja: 

Rozdział VI Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców  

z zamawiającym; 

Rozdział VII Sposób obliczenia ceny oferty; 

Rozdział VIII Składanie i otwarcie ofert; 

Rozdział IX Wybór oferty najkorzystniejszej; 

Rozdział X Zawarcie umowy; 

Rozdział XI Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 

Rozdział XII Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Załączniki: 

  Załącznik nr 1 – Oferta cenowa; 

  Załącznik nr 2 – Oświadczenie; 

  Załącznik nr 3 -  Oświadczenie; 

  Załącznik nr 4 -  Wykaz środków transportu; 

  Załącznik nr 5 -  Wykaz tras + harmonogram; 

  Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem, piórem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny 

podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5. Jeżeli  

do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 

dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.  

7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony  

w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 

wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,  

w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie z tym, że koperta powinna być 

oznaczona w następujący sposób: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnospraw-

nością Intelektualną Koło w Koszalinie, 75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4, pok. nr 103, 

zapytanie o cenę, "oferta o świadczenie usług transportowych" oraz „nie otwierać przed 

03.12.2019 r. godz. 12:00 ” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, zamawiający 

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne 

otwarcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe 

złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju 

wskazanego w pkt 12 ppkt 1). 
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ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 12 ppkt 1)  

z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 

sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca 

winien dokumenty te złożyć . 

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej  

i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 12 ppkt 1) i 2) przy czym koperta 

zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

3. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po 

upływie terminu do wniesienia protestu. 

 

ROZDZIAŁ III Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu 

udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyzna-

czonym przez zamawiającego-Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4, p.103. 

4. Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczo-

nym przez zamawiającego nie może kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub 

środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

6. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 

udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.  

4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503  

z późniejszymi zmianami)”. 

7. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 
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ROZDZIAŁ IV Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 

dokumenty wymagane w ofercie. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym usługi transportu usługi 

transportu osób niepełnosprawnych muszą być realizowane taborem dostosowanym do 

przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającym warunki określone w art. 58 Prawo  

o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

11grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z dnia  

18 grudnia 2017 r. poz. 2355 z późn. zmianami) 

2. Wykażą się posiadaniem (dysponowaniem) co najmniej 3 busami o pojemności min. 9 miejsc 

siedzących dostosowanych do przewozu osób, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich oraz 

co najmniej 3 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiedniej 

kategorii. 

Samochody muszą w szczególności posiadać : 

- aktualne badania techniczne, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, 

- co najmniej dwoje drzwi, 

- oznakowanie wskazujące na przewóz osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami  

o rejestracji pojazdów, 

- windę lub szyny umożliwiające wjazd wózków, 

- wyposażenie w : 

a) szyny podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich, 

b) pasy do mocowania wózków inwalidzkich, 

c) pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne przewożone na wózkach inwalidzkich lub    

załączy oświadczenie, iż po wygraniu postępowania na przewóz osób niepełnosprawnych 

zamontuje takie wyposażenie do czasu podpisania umowy. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

5. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca w/w warunki 

spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest 

możliwe jedynie pod warunkiem wezwania przez Zamawiającego.  

6. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą 

odrzuceniu. 

7. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert ważnych i nie odrzuconych, 

wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej specyfikacji. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ważna oferta musi spełniać następujące warunki: 



  

 

 5 

a) zachowanie prawidłowej pisemnej formy oferty; 

b) nie może być dotknięta wadą oświadczeń woli; 

c) treść oferty nie może być sprzeczna z treścią zamówienia. 

9. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim. 

10. Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin   

składania ofert. 

11. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA : 

12. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty i oświadczenia 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną w.w. oświadczenie składa pełno-

mocnik w imieniu wszystkich wspólników spółki cywilnej. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną każdy ze wspólników składa 

odrębne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

13. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku - zał. nr 1 

2) Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez 

pełnomocnika. Właściwie sporządzone i podpisane pełnomocnictwo należy dołączyć  

do oferty. 

3) Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego. 

4) Oświadczenie, iż dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie, wraz z 

informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według załączonego 

druku zał. nr 3 do SIWZ. 

5) Wykaz niezbędnych do wykonania środków transportu, jakie posiada (dysponuje) 

Wykonawca - wg zał. nr 4 

6) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest     

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz 

polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej NW pasażerów. 

7) Oświadczenie (dodatkowe wymagania techniczne) zostaną uzupełnione po podpisaniu 

umowy. 

8) Oświadczenie o nie posiadaniu wymaganych zobowiązań wobec PFRON, ZUS oraz 

wobec US– zał. nr 2 
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14. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 

albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

15. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego 

(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, 

niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez 

zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ V Termin wykonania zamówienia i gwarancja 

 

1. Termin wykonania zamówienia:  

Rozpoczęcie realizacji umowy od 01.01.2020  r. do 31.12.2021 r. zgodnie z harmonogramem 

pracy placówek. 

 

ROZDZIAŁ VI Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

się wykonawców z zamawiającym  

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 4. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą maila: 

psoni@niepelnosprawni.koszalin.pl , przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 

2) modyfikacje treści siwz, 

3) wniosek o wyjaśnienie treści oferty, 

4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,  

5) wezwanie kierowane do wykonawców, 

6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych, 

7) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian  

w treści oferty, 

8) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

9) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

oraz odpowiedź wykonawcy, 

10) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   

mailto:psoni@niepelnosprawni.koszalin.pl


  

 

 7 

11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali  

z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

12) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

13) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestro-

wana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zama-

wiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie 

na ten adres. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Ewa 

Cyngiel tel. 094/345-08-53 w godz. 8:30 – 14:30,  

maila: psoni@niepelnosprawni.koszalin.pl 

10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego 

na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

siwz, bez ujawniania źródła zapytania. 

12.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz. 

13.  Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 

którym przekazano siwz. 

 

 

ROZDZIAŁ VII Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Cena za 1 km x roczna ilość wozokilometrów  = …… zł (netto i brutto) – 100%  

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej  

z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić, oczywista omyłka rachunkowa 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

 

mailto:psoni@niepelnosprawni.koszalin.pl
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ROZDZIAŁ VIII Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Koszalinie, 75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4,  

      pok. nr 103, w terminie do dnia 03.12.2019 r., do godz. 12:00. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego. 

3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 

godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przecho-

wywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 03.12.2019 r., o godz. 12:30 w Polskim Stowarzyszeniu 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, 75-629 Kosza-

lin, ul. Wyspiańskiego 4 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową. 

6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi 

nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty. 

8. Informacje, o których mowa w pkt. 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

 

ROZDZIAŁ IX Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Kryterium oceny ofert jest cena w 100% Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 

 

 Najniższa cena / cena oferty ocenianej x 100 pkt  

  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają 

wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. 

Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych  

z postępowania nie podlegają odrzuceniu.  

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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7. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki,  

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny.  

11. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby  

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP 

zamawiający unieważnia postępowanie. 

14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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ROZDZIAŁ X Zawarcie umowy 

 

 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się  

z zamawiającym w terminie 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty  

i uzgodnić termin podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 

załącznik nr 7 do niniejszej siwz.  

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 

Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, nie wcześniej niż w 8 dniu od daty 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

 

 

ROZDZIAŁ XI Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów, przysługują środki 

ochrony prawnej; odwołanie. 

2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 

zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany, Wykonawca ma 

prawo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę do jej wniesienia. 

3. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

4. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie, wniesione przez podmiot 

nieuprawniony lub  odwołanie niedopuszczalne. 

5. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,  

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  

i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.  

6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia dotyczącego: 

1) wyboru trybu zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty. 

7. Odwołanie wnosi się do Zarządu Koła PSONI w Koszalinie w terminie 5 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia odwołania lub upływu terminu do rozstrzygnięcia odwołania, 

jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce 

pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Zarządu Koła PSONI 

w Koszalinie 

8. Na postanowienia Zarządu Koła PSONI w Koszalinie kończące postępowanie odwoławcze 

przysługuje skarga do sądu znajdującego się w Koszalinie – właściwy dla Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ XII Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu  

i odwozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie 

w latach 2020 - 2021 zgodnie z harmonogramem pracy placówek. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: przejazd pojazdów na trasach dowozu i odwozu 

uczestników placówek PSONI Koło w Koszalinie w ilości 64 320 wozokilometrów w 2020 

r. oraz 64 320 wozokilometrów w 2021 roku, przy czym rzeczywista ilość 

wozokilometrów na 2021 rok zostanie określona w terminie do 30.11.2020 r. 
 

 
 

 

 

     

 

 

 

 
 

 


