ZP.272.4. 6.2012
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 29 20
Fax 81 752 29 20
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zatwierdził:

……………………………………………..
Dyrektor PZAZ

Łęczna, 24.04.2012r.
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Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielania zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
8. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty
elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego.
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców.
11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
12. Wymagania dotyczące wadium.
13. Termin związania ofertą.
14. Opis sposobu przygotowania ofert.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16. Opis sposobu obliczenia ceny.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a wykonawcą.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
19. Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert.
20. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania.
21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2
do siwz.
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
25. Wykaz załączników.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 29 20
WWW: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Fax 752 64 64
godziny pracy: poniedziałek, środa-piątek 07:00 – 14:00, wtorek 08:00-15:00
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 6-dniowej wycieczki dla 2 grup po
ok. 35 uczestników każda. Ostateczna liczba osób, uczestników wycieczki może ulec
zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu i zostanie podana najpóźniej na 10 dni przed
planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany
ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4
2. Miejsce wycieczki:
Rzym, Watykan, Florencja z Asyżem, Castel Gandolfo
3. Opis warunków organizacji wycieczki:
Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:
a) transfer autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna –Warszawa,
Warszawa-Łęczna
b) przelot lotniczy bezpośredni na trasie Warszawa-Rzym-Warszawa, wylot/przylot
nie późnej niż do godz. 13:00, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością
poruszania się i do czterech osób na wózku inwalidzkim.
c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek
trwałego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia: 5000 PLN, koszty leczenia
poza granicami kraju suma ubezpieczenia 10 000 Euro, bagaż suma ubezpieczenia
1000 PLN) bądź gwarancji bankowych na ok. 15 000 zł dla jednego uczestnika bez
względu na rodzaj schorzenia;
d) zapewnienie transferu na terenie Włoch (włącznie z opłatami parkingowymi)
autokarem o podwyższonym standardzie klimatyzacja, TV, WC, możliwość
korzystania z wody i napojów gorących w barku autokarowym, wygodne szerokie
siedzenia (możliwość regulacji siedzeń – różne pozycje gdyż uwzględnia się
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uczestnictwo osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością poruszania się),
zgodnie z programem wycieczki:
e) całodniowa wycieczka do Florencji i Asyżu,
f) wycieczka do Castell Gandolfo,
g) całodniowa wycieczka do Watykanu,
h) 2 x wycieczka do Rzymu (w tym jedna całodniowa druga obejmująca Rzym po
zachodzie słońca)
i) autokar do dyspozycji grupy min. 8 godz. dziennie,
j) zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2 osobowych każdy z WC, TV SAT,
telefonem, lodówko-barem; z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się,
winda, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem – 5 noclegów w
hotelu położonym nie dalej niż 40 km od Rzymu, nie dalej niż 100m od plaży;
k) wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, od obiadokolacji w dniu przyjazdu do
śniadania w dniu wyjazdu (tradycyjna kuchnia włoska, jak również dania kuchni
europejskiej), oraz ciepłe przekąski w porze obiadowej (4 razy) o wartości nie mniej
niż 5 EUR/os. podczas wycieczek, napoje dla uczestników min 1 litr wody mineralnej
dziennie, obiad 2 daniowy z napojem po przylocie do kraju – w Warszawie
l) opieka pilota biura przez cały czas trwania wycieczki; (Przedstawienie w terminie 5
dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota),
m) opieka ratownika medycznego ( Przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem
kopii dokumentu poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji),
n) korzystanie z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego;
o) Realizowanie programu przez licencjonowanego przewodnika z językiem polskim
na wycieczki wg programu (Watykan, 2 x Rzym, Castel Gandolfo, Florencja z
Asyżem)
p) Słuchawki dla każdego uczestnika przy zwiedzaniu Rzymu i Watykanu
r) korzystanie z parasoli i leżaków na plaży;
s) korzystanie z basenu hotelowego oraz parasoli i leżaków przy basenie;
t) podstawowe wyposażenie apteczki;
u) pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych,
w) pokrycia opłat biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Koloseum, Panteon oraz
Muzea Watykańskie);
y) obiadokolacja z dodatkowymi regionalnymi przystawkami i napojami podczas
wieczoru z muzyką regionalną na żywo w hotelu - 1x;
z) obiadokolacja z przystawkami i napojami na dyskotece z DJ-em w hotelu - min.1x;
Zamawiający przewiduje następujące atrakcje turystyczno-rekreacyjne:
1) całodniowa wycieczka autokarowa do Florencji i Asyżu zwiedzanie miast z
przewodnikiem;
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a) Florencja: Kościół Santa Croce, Piazza del Duomo, Katedra Santa Maria del Fiore,
wieża Giotta, most złotników.
b) Asyż: zwiedzanie Bazyliki Św. Franciszka, Bazylika Santa Maria Deli Agneli, Plac
Ratuszowy, Bazylika Św. Klary, zamek Rocca Maggiore z zewnątrz, spacer po
mieście;
2) wycieczka autokarowa do Castel Gandolfo; zwiedzanie z przewodnikiem – Pałac
Papieski wraz z ogrodami – letnia rezydencja papieży;
3) całodniowa wycieczka autokarowa do Watykanu (z możliwością udziału w
papieskiej audiencji generalnej na Placu św. Piotra, możliwość udziału w modlitwie
Anioł Pański ); Zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem: Muzeum Watykańskie
(wejście), Kaplica Sykstyńska, Bazylika Św. Piotra, Groby Papieskie - indywidualna
modlitwa przy grobie Ojca Św. Jana Pawła II.
4) całodniowa wycieczka autokarowa do Rzymu - Zwiedzanie Rzymu z
licencjonowanym przewodnikiem. Rzym Starożytny: Plac Wenecki, Panteon (wejście),
Forum Trajana, Kapitol, Forum Romanum, Łuk Konstantyna, Koloseum (wejście) ,
Bazylika św. Jana na Lateranie, Pawła za murami, Matki Boskiej Większej;
5) wieczorna wycieczka autokarowa do Rzymu, wieczorny spacer z przewodnikiem po
Rzymie: Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi,
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W
PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego
zamówienia.
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Nie dotyczy.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wycieczka jest planowana w dwóch terminach po uzgodnieniu z Zamawiającym
w okresie pomiędzy 05.09.2012r. a 30.09.2012r., grupy po ok. 35 osób.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
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Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia w zakresie wykonywania usług
turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach
turystycznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) - tj. wpis do rejestru
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą,
natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług
oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością
(referencje lub inny dokument), z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 4 do siwz.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym.
4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami w
zakresie:
1) uprawnionego pilota – który załączy oświadczenie iż posiada legitymację pilota
wycieczek, wydaną przez uprawniony do tego Urząd Marszałkowski,
2) uprawnionego ratownika medycznego – który załączy oświadczenia iż posiada
dyplom lub świadectwo uprawniające do wykonywania tego zawodu.
Warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w
osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż
umowa o pracę – należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do
dyspozycji w trakcie trwania wycieczki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz),
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi
opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę minimum 150 tys. zł
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest
podstaw do wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

6

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca
spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali
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wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.
Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne
poniżej 50 % ogólnej liczby.
8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów
albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych
notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności turystycznej - Kopia
poświadczona prze Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego wypisu z
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
prowadzonej przez Ministerstwo Sportu I Turystyki-Departament Turystyki celem
potwierdzenia, iż przedsiębiorca nie został wykreślony z tego rejestru albo nie
wykonuje działalności bez wymaganego wpisu do rejestru. Dokument ten będzie
stanowić załączniki do oferty
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat
3 wycieczek zagranicznych, trwających min. 6 dni dla min. 35 osób dorosłych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed ogłoszeniem
niniejszego przetargu - usług zawierający dane: wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców usługi odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi
zamówienia, odbiorców w tym zgodnie z § 1 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009 r. (Dz. U Nr 226, poz. 1817) potwierdzenie
wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością odpowiednim
dokumentem, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4 do SIWZ;). Dokument ten
będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru
3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga
przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami w zakresie:
1) uprawnionego pilota wycieczki – załączenie oświadczenia iż pilot posiada
legitymację pilota wycieczek, wydaną przez uprawniony do tego Urząd Marszałkowski
2) uprawnionego ratownika medycznego - załączenie oświadczenia iż ratownik
medyczny posiada dyplom lub świadectwo uprawniające do wykonywania tego
zawodu.
Dokumenty te będą stanowić załączniki do oferty, wg załączonego wzoru nr 7,
natomiast kopie legitymacji, dyplomu lub świadectwa będą integralnym załącznikiem
umowy podpisanej z wybranym wykonawcą.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie
zamówienia. Wykonawca przedstawi kopię opłaconej polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę minimum 150 tys. zł
Należy dołączyć do oferty kopię dokumentu oraz kopię dokonanego przelewu opłaty
za wskazaną polisę.
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5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest
podstaw do wykluczenia.
Zamawiający żąda w celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy złożenia następujących
dokumentów:
1) oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. (Dokument ten
będzie stanowić załącznik Nr 2 do siwz, wg załączonego wzoru).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
pkt 2 Ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca będący osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. na druku załącznika nr 8 do siwz
3) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – każdy z podmiotów występujących
wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać
pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące
wspólnie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. Nr 226, poz.1817).
UWAGA:
1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) , kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
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3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną muszą być
niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ
OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.
10.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, lub
faxem do Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
10.2 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w
ten sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostaje na stronie
internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy).
10.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert określonego w pkt. 16.1. specyfikacji, zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę
specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie
internetowej.
10.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów
tel. (81) 752 64 80, fax (81) 752 64 64
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
Godziny pracy: poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. od 7.00 -14.00. wtorek
w godz. 8.00 -15,00
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12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty
upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym że Zamawiający
może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 30 dni.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
14.1 Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w specyfikacji
Zamawiającego;
14.2 Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią integralne
załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodne z wymaganiami
specyfikacji;
14.3 Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca,
należy dołączyć dodatkowe strony;
14.4 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
oraz z wymogami specyfikacji;
14.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
14.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
14.6 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne
pełnomocnictwo;
14.7 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób podpisujących ofertę;
Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi
spełnić następujące warunki:
 zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;
 musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
 jeden z podmiotów zostanie wyznaczony do reprezentowania wszystkich
występujących wspólnie podmiotów i jego upoważnienie będzie udokumentowane
pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli pozostałych
podmiotów
 wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,
14.8 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców
uznaje się:
• osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,
• osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie
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pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
14.9 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust.
1 Ustawy);
14.10 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty;
14.11 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej
kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
OFERTA – na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla
pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 07.05.2012 r., nie
otwierać przed godz.10:15.
14.12 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym
uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie
osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
15.1 Oferty należy składać/przesłać do dnia 07.05.2012r. do godz. 10:00
w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111
I piętro Kancelaria Ogólna, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym
terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
15.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone
według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio
oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
15.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać
złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być
złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio
oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
15.4 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
15.5 Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym, adres jw. w sali
konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9) w dniu 07.05.2012 r. o godz.10:15.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi zostać
podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu
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zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających
z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty
inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien
je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia
była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek
ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana
cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie
musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia omyłki w ofercie.
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje
skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena łączna.
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych
polskich.
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OFERT.
Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie
- waga
1. Cena oferty (brutto) - C 50 %
2. Miejsce i warunki zakwaterowania, standard autobusu oraz dostosowanie do osób
niepełnosprawnych - Z 30 %
3. Program wypoczynku - P 20 %
Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
1. Cena oferty (brutto) - Cmin – cena najniższej oferty, Cof – cena ocenianej oferty).
Oferta z najniższą ceną brutto uzyska maksymalną liczbę punktów - 50.
Dla pozostałych ofert liczba punktów wyliczona zostanie proporcjonalnie obliczona wg
wzoru:
C = (Cmin/ Cof)x 100 x 50%
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2. Miejsce, warunki zakwaterowania, standard autobusu oraz dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych - Z
Oferta oceniana zgodnie z wzorem może uzyskać maksymalną liczby punktów – 30.
Z = (Zof / Zmax)x 100 x 30%
Z – ilość punktów przyznana danej ofercie za miejsce, warunki zakwaterowania,
standard autobusu oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ,
Z of – suma punktów jaką uzyska badana oferta,
Z max – najwyższa ilość punktów spośród wszystkich złożonych ofert
Miejsc w kolorze szarym nie wypełniać
L.p. KRYTERIA OCENY
miejsce, warunki zakwaterowania, standard autobusu oraz dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych Wpisać X (lub tak –nie) w odpowiedniej kratce Skala oceny*
(wypełni komisja)
spełnia oczekiwania 2 pkt. średnio spełnia – 1 punkt Nie spełnia oczekiwań 0 pkt.
I. Miejsce Rzym
1. nocleg w Rzymie
2. nocleg w okolicach Rzymu do 40 km
3. nocleg powyżej 40 km od Rzymu
II. Standard hotelu
1. **** gwiazdki
2. *** gwiazdki
3. ** gwiazdki
4. wyposażony w windę
5. dostosowany do osób niepełnosprawnych (wjazd dla wózków – pochylnia)
6. pokoje z szerokimi drzwiami min. 90cm (ilość 2)
7. pokoje 2 osobowe każdy z pełnym węzłem sanitarnym (łazienka ,WC), TV,
telefonem, lodówko-barem
8. w łazienkach:
a) prysznic z dodatkowym krzesełkiem dla osób niepełnosprawnych min. 2 szt.
łazienek dostosowanych,
b) szeroki wjazd,
c) oporęczowanie,
III. Restauracje w miejscach zakwaterowania
1. wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
IV. Standard autobusu
1. z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych wyposażony w platformę najazdową
na wózek
2. o podwyższonym standardzie, wyposażony w łazienkę, barek, regulowane
siedzenia (pionowo, poziomo i na szerokość); możliwość korzystania z wody i
napojów gorących w barku
3. Program wypoczynku - P
Oferta oceniana zgodnie z wzorem może uzyskać maksymalną liczbę punktów – 20.
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P = (Pof / Pmax) x100 x 20%
P – ilość punktów przyznana danej ofercie za program wycieczki,
P of – suma punktów jaką uzyska badana oferta,
P max – najwyższa ilość punktów spośród wszystkich złożonych ofert
L.p. KRYTERIA OCENY
Program wypoczynku Wpisać X (lub tak –nie) w odpowiedniej kratce Skala oceny*
(wypełni komisja)
spełnia oczekiwania 2 pkt. średnio spełnia oczekiwania 1 pkt. nie spełnia oczekiwań
0 pkt.
1. Rzym zwiedzanie z przewodnikiem, słuchawki dla każdego uczestnika przy
zwiedzaniu
a) Plac Wenecki
b) Panteon (wejście)
c) Forum Trajana
d) Kapitol
e) Forum Romanum
f) Łuk Konstantyna
g) Koloseum (wejście- bilet wstępu)
h) Bazylika Św. Jana na Lateranie
i) Bazylika Pawła za murami
j) Bazylika Matki Boskiej Większej
k) wieczorny spacer po Rzymie: Plac Hiszpański, Schody Hiszpańskie, Fontanna di
Trevi, Plac Navona
2. Watykan zwiedzanie z przewodnikiem, dla każdego uczestnika słuchawki przy
zwiedzaniu,
a) możliwość udziału w papieskiej audiencji generalnej na Placu Św. Piotra,
b) możliwość udziału w modlitwie Anioł Pański
c) Muzeum Watykańskie (wejście- bilet wstępu)
d) Kaplicy Sykstyńskiej
e) Bazylika Św. Piotra
g) Groby Papieskie, możliwość indywidualnej modlitwy przy grobie Ojca
Jana Pawła II
3. Florencja i Asyż
a) całodzienna wycieczka autokarowa do Florencji i Asyżu zwiedzanie z
przewodnikiem m. in:
b) Kościół Santa Croce we Florencji
c) Piazza del Duomo
d) Katedra Santa Maria del Fiore
e) wieża Giotta
f) most złotników
g) Bazylika Santa Maria Deli Agneli w Asyżu
h) Bazylika Św. Franciszka
i) Plac Ratuszowy
j) Bazylika Św. Klary
h) zamek Rocca Maggiore z zewnątrz

15

i) spacer po mieście
4. Castel Gandolfo
a) wycieczka autokarowa do Castel Gandolfo zwiedzanie z przewodnikiem
b) Pałac Papieski wraz z ogrodami
Punkty przyznawane przez Zamawiającego za kryterium w pkt. 1, 2, 3 obliczone
zostaną odpowiednio dla oferowanego zadania zgodnie z informacjami.
Ocena końcowa ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
Punktowa ocena ofert O zostanie obliczona w/g wzoru:
Ostateczna ilość punktów O – uzyskana przez daną ofertę wynosić będzie:
O=C+Z+P
a oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów O zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
Obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w
oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
odpowiednio dla zadania zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów w danym zadaniu.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą
elektroniczną lub listownie
(za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający
określi miejsce i termin podpisania umowy.
19. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.
19.1 Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z
tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art.
86 ust. 2 Ustawy);
19.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
19.3 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców
oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art.
86 ust. 4 Ustawy);
19.4 Zamawiający sprawdzi komisyjnie podczas posiedzenia niejawnego:
19.5 - czy Wykonawcy spełniają warunki określone w specyfikacji oraz w ustawie
Prawo zamówień publicznych;
19.6 - w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;
19.7 - Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co
należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę
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punktów.
20. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 jest niezgodna z ustawą;
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
 zawiera błędy w obliczeniu ceny a wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759);
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie
podlegającego wykluczeniu,
 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, który złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,
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2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w
inny sposób.
Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- została złożona tylko jedna oferta; lub,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej
oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy
proponowanego przez Zamawiającego.
22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia.
23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.
Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty
odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak
skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na
świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
Wzór umowy w załączeniu.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
a. zmiana terminu wycieczki powodowana siłą wyższą (m.in. złe warunki
atmosferyczne, stan klęski żywiołowej)
b. zmiana programu wycieczki powodowana siłą wyższą, decyzjami władz
państwowych, zamknięciem obiektów.

18

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
24.1 W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a
także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej
cyt. ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI „Środki
ochrony prawnej” Ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
24.2 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.
24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
24.4 W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
24.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
24.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
24.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
25. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
5
6
7
8

do 4 - Wzór oferty, wzory oświadczeń i wykaz usług
- Część szczegółowa potrzeb zamawiającego;
– Wzór umowy
– wzór oświadczenia o dysponowaniu osobą
– Oświadczenie osoby fizycznej
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