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Zielona Góra, 9 września 2013 r. 
 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 200.000 EURO 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
65-022 Zielona Góra  
ul. Sulechowska 41  
telefon  (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09  
www.mosir.zgora.pl; mosir@mosir.zgora.pl  

 
2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa 

 
3. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe 

 
4. OGŁOSZENIE DOTYCZY: zamówienia publicznego. 

 
5. TRYB ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: przetarg nieograniczony.  

 
6. NAZWA ZADANIA: świadczenie usługi przewozu osób (w tym dzieci) dla Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na 3 zadania 
 

7. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
7.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: Świadczenie usługi przewozu osób (w 

tym dzieci) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na 3 
zadania.  

7.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 zadania i dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, dwa lub trzy zadania. 

7.3. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań: 
 

7.3.1. Zadanie nr 1 – transport (dowóz i odwóz) uczniów klas III i ich opiekunów ze szkół 
podstawowych na terenie Zielonej Góry do krytych pływalni MOSiR tj. CRS przy ul. 
Sulechowskiej 41 oraz Kompleksu Sportowego Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17. 

7.3.1.1. Transport (dowóz i odwóz) uczniów odbywać się będzie w dni nauki szkolnej od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem 14.10.2013, 01.11.2013 11.11.2013 oraz w soboty, zgodnie z Tygodniowym 
Harmonogramem Przewozu, będący jednocześnie Tabelą Wyliczenia Ceny stanowiący załącznik 
nr 1 do Oferty. 

7.3.1.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieci. 
7.3.1.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunowi 

wyznaczonemu przez szkołę lub Zamawiającego, pełnienie opieki nad dziećmi w autobusie 
przewożącym dzieci na wskazanych trasach. 

7.3.1.4. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w taki sposób, aby nie doprowadzić do spóźnień 
poszczególnych grup w dowozie na Basen i z Basenu na zajęcia lekcyjne w szkole. 

7.3.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Tygodniowym Harmonogramie 
Przewozu (zmian w ilości przewożonych dzieci, ilości kursów a także godzin przewozu), 
spowodowanych zmianą planu zajęć szkolnych w danej szkole lub na danym Basenie.  

7.3.1.6. Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona wypełnionym Protokołem Potwierdzenia Przewozu. 
Powyższy Protokół zostanie dołączony do faktury. 

7.3.1.7. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość wykonanych kursów 
ustalonych w oparciu o podane w złożonej ofercie ceny jednostkowe za konkretny kurs. 

7.3.1.8. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Wykonawcy  nie 
przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilości i wartości 
zamówienia. Minimalna, zagwarantowana ilość świadczenia usługi wynosi 70% zamówienia. 

7.3.1.9. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktur 
częściowych wystawionych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca w którym świadczona 
była usługa wg cen jednostkowych podanych w złożonej ofercie; 

7.3.1.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zachowaniem godzin przyjazdu, odjazdu, miejsc 
podstawienia autobusu, trasy przejazdu zawarty jest w Tygodniowym Harmonogramem 
Przewozu/Tabelą Wyliczenia Ceny stanowiący załącznik nr 1 do Oferty. 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:mosir@mosir.zgora.pl
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7.3.1.11. UWAGA – wypełniony przez Wykonawcę Tygodniowy Harmonogram Przewozu/Tabela 
Wyliczenia Ceny stanowiący załącznik nr 1 do Oferty winien uwzględniać ewentualne zmiany w 
opisie przedmiotu zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert – Wykonawca winien dołączyć do oferty w przypadku zmian w SIWZ ostateczną 
wersję opisu przedmiotu zamówienia. 
 

7.3.2. Zadanie nr 2 – świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci i młodzieży na Finał Wojewódzki 
Indywidualnych Biegów Przełajowych na terenie Województwa Lubuskiego. 

7.3.2.1. Transport obejmuje uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z miasta 
Zielona Góra. 

7.3.2.2. Świadczenie usługi transportu będzie obejmowało przejazd z terenu Zielonej Góry na miejsce 
zawodów – województwo Lubuskie. Z uwagi na to, iż w obecnym czasie Zamawiający nie zna 
miejsca Finału Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych i nie może teraz określić ilości 
kilometrów, Wykonawcy winni się liczyć z możliwością wykonania usługi na terenie całego 
województwa lubuskiego.  

7.3.2.3. Świadczenie usługi będzie obejmowało wyjazd jednorazowy w październiku, w sobotę. 
7.3.2.4. Czas trwania Finału Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych ok. 4 godziny. 
7.3.2.5.  Przewidywana ilość pasażerów ok. 60 osób. 
7.3.2.6. Po zakończeniu Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i uzyskaniu informacji ze Szkolnego Związku 

Sportowego o miejscu przeprowadzenia Finału Wojewódzkich Indywidualnych Biegów 
Przełajowych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i planowanym wyjeździe w terminie 
7 dni przed wyjazdem zgłoszonym odrębnym zamówieniem drogą elektroniczną (na adres 
wskazany przez Wykonawcę)  lub droga faksową (pod nr wskazany przez Wykonawcę. 

7.3.2.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunom 
wyznaczonym przez szkołę lub Zamawiającego, pełnienie opieki nad uczniami w autobusie 
przewożącym dzieci/młodzież na wskazanej trasie. 

7.3.2.8. Kurs wykonywany będzie zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu po najkrótszej trasie, o ile 
Zamawiający nie wskaże innej trasy. 

7.3.2.9. Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona Protokołem Wykonania Usługi z załączonym 
wydrukiem z tachografu, wskazującym ilość przejechanych kilometrów podpisanym przez 
przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego lub Szkoły. Powyższy Protokół 
zostanie dołączony do faktury i będzie stanowić podstawę do jej wystawienia. 

7.3.2.10. Przewidywalna, maksymalna liczba kilometrów możliwa do zrealizowania zadania to łącznie 
320 km (tam i z powrotem). 

7.3.2.11. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość przejechanych 
kilometrów na podstawie wydruku z tachografu w oparciu o podaną w złożonej ofercie cenę 
jednostkową za 1 kilometr. 
 

7.3.3. Zadanie nr 3 – transport osób po Województwie Lubuskim oraz poza granicami Polski 
(NIEMCY). 

7.3.3.1. Świadczenie usługi transportu będzie obejmowało wyjazd do Niemiec (miejscowość Zittau) oraz po 
Województwie Lubuskim z uczestnikami z Niemiec w terminie 24-25.09.2013 r. (dwa dni) wg 
poniższego harmonogramu: 
24.09.2013 

a) autobus (1 kierowca) z przeznaczeniem do przewiezienia 18 osób wyjeżdża z Zielonej Góry 
(odjazd – Parking przy Palmiarni, wjazd od ulicy Piaskowej) o godzinie 04.30 po  gości do 
Zittau. Następnie z Zittau zawozi uczestników do Łęknicy i tam ich zostawia a następnie 
przyjeżdża do Zielonej Góry około godziny 11:30 (ok. 400 km); 

b) autokar (2 kierowców) z przeznaczeniem do przewiezienia 45 osób wyjeżdża o 06:45 z 
Zielonej Góry wraz z oczekującymi w Zielonej Górze uczestnikami (odjazd – Parking przy 
Palmiarni, wjazd od ulicy Piaskowej) do Łęknicy, następnie zabiera pozostałych uczestników i 
jedzie do Żagania a później do Zielonej Góry (Zielona Góra: przejazd po mieście, przejazd do 
Hotelu Dana powrót do Hotelu Qubus ok. godz. 23:00) (ok. 100 km);                 

25.09.2013 
a) autokar (1 kierowca) z przeznaczeniem do przewiezienia 45 osób wyjeżdża o godzinie 11:00 

z Zielonej Góry wraz z wszystkimi uczestnikami (odjazd – Parking przy Palmiarni, wjazd od 
ulicy Piaskowej) do Ochli, następnie Cigacice, Górzykowo, Świebodzin, Łagów. Powrót do 
Zielonej Góry około godziny 19:00 (ok. 300 km); 

b) autobus (1 kierowca) z przeznaczeniem do przewiezienia 18 osób wyjeżdża do Zittau ok. 
godz. 19:00 (odwiezienie uczestników) (odjazd – Parking przy Palmiarni, wjazd od ulicy 
Piaskowej)  (ok. 400 km). 

7.3.3.2. Szacunkowa ilość kilometrów ok. 1200 km. 
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7.3.3.3. Do realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający potrzebuje 2 autobusy: autobus do 
przewiezienia 18 osób oraz autokar do przewiezienia 45 osób. 

7.3.3.4. Wyposażenie autokaru do przewiezienia 45 osób: odpowiednia ilość miejsc, spełniający normę 
ekologiczną Euro 4 lub 5, klimatyzacja, DVD, WC. 

7.3.3.5. Wyposażenie autokaru do przewiezienia 18 osób: odpowiednia ilość miejsc, klimatyzacja,  
7.3.3.6. Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona Protokołem Wykonania Usługi podpisanym przez 

przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Powyższy Protokół zostanie 
dołączony do faktury. 

7.3.3.7. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za całościowe wykonanie usługi w oparciu o 
podaną w złożonej ofercie cenę ryczałtową za realizację całego zadania. 

7.3.3.8. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę po zrealizowaniu usługi wg ceny ryczałtowej za realizację całego zadania 
podanej w złożonej ofercie; 

7.4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań niniejszego zamówienia. 
7.5. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia przewozu (dowozu i 

odwozu) osób. 
7.6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem środkami 

transportu dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1137 ze zm.) oraz: 

7.6.1. prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których 
mowa w przywołanej wyżej ustawie, 

7.6.2. oznakowanymi na czas przewozu uczniów/osób zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

7.6.3. przystosowanymi do przewozu osób w tym młodzieży szkolnej, 
7.6.4. o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących do ilości przewożonych osób, przy czym na  Wykonawcy 

spoczywa obowiązek dostosowania odpowiedniego autobusu do ilości przewożonej grupy, z 
zastrzeżeniem, iż w zadaniu Nr 1 grupa uczniów z jednej szkoły nie może zostać podzielona i 
przewieziona różnymi środkami transportu. 

7.7. Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom/uczniom oraz ich opiekunom odpowiednie 
warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: 

7.7.1. utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, 

7.7.2. przestrzegać przepisów p.poż. i BHP, 

7.7.3. posiadać ubezpieczenie pojazdów oraz przewożonych osób na czas przewozu z tytułu szkód, które 

mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, 

7.7.4. odpowiednią temperaturę wewnątrz pojazdów, w szczególności w okresie zimowym, 

7.7.5. maksimum bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób. 

7.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych pasażerów/uczniów 
oraz opiekunów. 

7.9. Wykonawca nie ma prawa do odwołania żadnego kursu.  
7.10. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek 

transportu, spełniający warunki, w szczególności o których mowa w pkt. 3.6 i 3.7 SIWZ w taki 
sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit 
miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych pasażerów. Zamawiający nie będzie ponosił z 
tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

7.11. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców, 
Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu. 

7.12. Wykonawca oświadcza, że: 
7.12.1. posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 06 

września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1265 ze zm.), 
7.12.2. posiada zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym, 
7.12.3. sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z tego 

tytułu roszczeń do Zamawiającego, 
7.12.4. jest zobowiązany do bieżącego rozliczania realizacji zamówienia, 
7.12.5. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, na wartość i okres trwania przedmiotu umowy. 
7.13. Przy obliczaniu ceny Wykonawca powinien uwzględnić całość świadczonej usługi w okresie 

obowiązywania umowy, a także z uwzględnieniem kosztu podstawienia oraz przygotowania 
autobusu przed rozpoczęciem przewozu a także wszystkich elementów składających się na 
realizacje zamówienia. 
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7.14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi, jej kompletność i zgodność 
ze zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące 
następstwem niedotrzymania terminów usługi, właściwości lub jakości świadczonej usługi. 

8. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny: nie; 

9. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi; 

10. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSÓLNEGO SŁOWNNIKA ZAMÓWIEŃ 
CPV/  

10.1. Zadanie nr 1 – transport (dowóz i odwóz) uczniów klas III i ich opiekunów ze szkół podstawowych 
na terenie Zielonej Góry do krytych pływalni MOSiR tj. CRS przy ul. Sulechowskiej 41 oraz 
Kompleksu Sportowego Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17. 

10.2. Zadanie nr 2 - świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci i młodzieży na Finał Wojewódzki 
Indywidualnych Biegów Przełajowych na terenie województwa Lubuskiego. 

10.3. Zadanie nr 3 - transport osób po Województwie Lubuskim oraz poza granicami Polski (NIEMCY) 
60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego 

11. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA: 

11.1.  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
 nakładają obowiązek ich posiadania – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
 spełniający  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. oraz spełniający szczegółowe 
 warunki w postępowaniu, którzy: 

11.1.1. posiadają licencję na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego o której mowa w art. 5 Ustawy 
 o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2007 Nr 125 poz. 874 ze zm.) ważną 
 przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3) SIWZ; 

11.2.  wiedza i doświadczenie – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
 warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp  
 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3), 6.1.7) SIWZ; 

11.3.  potencjał techniczny – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
 warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 

 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3) i 6.1.7) SIWZ; 

11.4.  osoby zdolne do wykonania zamówienia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
 Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp  

 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3) i 6.1.7) SIWZ; 

11.5. sytuacja ekonomiczna i finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 

 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3) i 6.1.7) SIWZ; 

11.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia (zaleca się aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia) zgodnie z pkt 6.1.7) SIWZ - 
oryginał!!. 

11.7. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu. 
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12. WARUNKI NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY BRAKU PODSTAW DO WYLKUCZENIA  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2 ustawy pzp. oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia 
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3) – 6.1.7) - 6.1.8) SIWZ. 
 

13. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 
13.1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane od 

Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 
1) wypełniony Formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do Oferty; 
1)  oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, 

 której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ;  
2)  wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg 

 załącznika Nr 3 do SIWZ; 
3)  wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

 art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ; 
4)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

 gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  
 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,  

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy 
osób fizycznych); 

5)  aktualną licencję na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego o której mowa w art. 5 Ustawy o 
 transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2007 Nr 125 poz. 874 ze zm.) ważną przez 
 cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 
 określonego w pkt. 5.1.1.1 SIWZ. 

6)  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o 
 tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do SIWZ; 

7)  pisemne zobowiązanie, lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca 
 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 

8)  pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
 Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

13.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.5) SIWZ składa dokument wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

13.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.  

13.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w pkt 5.1. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26  
ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa  
w pkt 6.1.4.) - 6.1.5) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6.2. - 6.3. SIWZ; 

13.5. Wymienione w pkt 6.1. – 6.4. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. 
13.6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.8) 
SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i 
oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 
lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i 
oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
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13.7. Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów  
o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.6) SIWZ, które mogą być przedstawione w formie kserokopii 
poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.9. SIWZ. 

13.8. Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ poświadczają  
za zgodność z oryginałem te podmioty. 

13.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13.10. W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.6) SIWZ sporządzonych w języku 
obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

13.11. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.5) i 6.1.9) SIWZ podane 
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg 
Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

13.12. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1) – 6.8) SIWZ musi wynikać 
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione 

 

14. ZAMAWIAJĄCY NIE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZMÓWIENIE PUBLICZNE 
TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW STANOWIĄ 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  

15. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30.11.2013 r. z 
zastrzeżeniem, iż realizacja zadania nr 2 zostanie zakończona bezpośrednio po wykonaniu usługi 
transportu w terminie do końca 31.10.2013 r. a realizacja zadania nr 3 zostanie zakończona 
bezpośrednio po wykonaniu usługi transportu w terminie do 26.09.2013 r. 

16. OFERTY WARIANTOWE: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

17. OFERTY CZĘŚĆIOWE: dopuszcza się składanie ofert częściowych, na jedno, dwa lub trzy 
zadania. 

18. ZALICZKI: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

19. TERMIN ZWIĄZNIA: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 

20. WADIUM: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium  
w wysokości:  

a)  1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) na Zadanie 1 - świadczenie usługi 

dowozu i odwozu uczniów klas III i ich opiekunów ze szkół podstawowych na terenie 

Zielonej Góry do krytych pływalni MOSiR tj. CRS przy ul. Sulechowskiej 41 oraz Kompleksu 

Sportowego Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17; 

lub 

b)  na zadanie nr 2 Zamawiający wadium nie przewiduje. 

c)  na zadanie nr 3 Zamawiający wadium nie przewiduje. 

21. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, 
pokój nr 05 - sekretariat, w terminie do dnia 17.09.2013 roku  do godz. 9:00.  

22. OTWARCIE OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2013 r. roku o godz. 9:15 w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 
41, 65-022 Zielona Góra, pokój nr 12. 

23. KRYTERIA WYBORU OFERTY I CH ZNACZENIE (w %): cena oferty – 100% 

24. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

25. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/: 
25.1.  SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej: www.mosir.zgora.pl  
25.2. SIWZ w formie papierowej można odbierać w siedzibie Zamawiającego nr pokoju 05 (tel.  (+48) 
 68 412 50 01) osobiście po okazaniu dowodu wniesienia opłaty w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu 
 Rekreacji w wysokości 6,00 zł. W przypadku wykonawców zamawiających wysyłkę SIWZ pocztą, 
 należy dokonać opłaty za SIWZ powiększonej o kwotę opłaty pocztowej (+7,10 zł) - w wysokości 
 13,10 zł na rachunek bankowy nr: PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze 10 1020 5402 0000 

http://www.mosir.zgora.pl/
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 0702 0247 4492. Zamówienie SIWZ należy przesłać na numer fax (+48) 68 412 50 09  wraz z 
 potwierdzeniem wniesienia opłaty; 

26. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 
w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. do wysokości 50 % 
wartości zamówienia podstawowego. 

27. UMOWA RAMOWA: nie dotyczy. 

28. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: nie dotyczy. 

29. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZA POMOCĄ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: nie 
dotyczy. 

30. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA 
PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY: zgodnie z pkt 39 SIWZ.  

31. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU /PROGRAM 
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: nie dotyczy. 

32. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU 
NIEPRZYZNANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), KTÓRE 
MIAŁY BYĆ PRZEZNACZONE NA SFINANSOWANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 
nie. 

33. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH W DNIU  09.09.2013 R. 

  
 
 
 
                 Dyrektor  

                    Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                      Robert Jagiełowicz  

 

 


