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I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
www.pg.gda.pl;
www.dzp.pg.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
Jednostka prowadząca postępowanie:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12,
Uwaga: miejsce składania ofert/ dokumentów w siedzibie przy ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk,
piętro: V, pok. 515.
tel. (58) 348 63-42
Adres e-mail: ewa.kotowska@zie.pg.gda.pl
Strona internetowa: www.dzp.pg.edu.pl
Godziny urzędowania: 8:00 – 15:00

II. Tryb udzielenia postępowania
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej ustawą PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), a także wydanymi
na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. Postępowanie prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy PZP. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało zamieszczone w biuletynie Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie
internetowej zamawiającego: https://dzp.pg.edu.pl/
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia, zwana dalej
„SIWZ” zastosowanie maja przepisy ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wynajmu autokarów lub busów wraz
z kierowcą do transportu pracowników Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący
załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.
4. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi wykonawca.
5. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu
takich danych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul.
Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
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Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: email: iod@pg.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu realizacji
zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania
umowy
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i
pkt. 7.
Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów
składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami
i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.
Kod wg CPV: 60172000-4

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 25-27.09.2018r.

V. Warunki udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz ust. 5 pkt.
1 PZP
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.
2.

Warunki udziału w postępowaniu:

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
- zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną przed dniem 15.08.2013r. na podstawie
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym, (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.) lub
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane po dniu 15.08.2013r. na podstawie
i zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym
i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 21.10.2009r. nr 1071/2009 ustanawiającym
wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23.

4.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza również wykonawcę:

w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615).
5.

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszej SIWZ w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w niniejszej SIWZ wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy: wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia:
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1) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 12- 22 ustawy PZP.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1. Do upływu terminu składania ofert:
1. Oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (art. 25a ust.1
ustawy PZP)- załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu:
1a. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również
złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa
w rozdz. VI. 1, 2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w
ust. 1 niniejszego rozdziału.
3. Na wezwanie zamawiającego:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
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W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z
odrębnych przepisów należy złożyć:
a) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną przed dniem
15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym, (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2200 ze zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane po
dniu 15.08.2013 r. na podstawie i zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o
transporcie drogowymi rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 21.10.2009 r. nr
1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego.
Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126).
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w pkt 1.1 albo oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wzywa (w wyznaczonym przez siebie terminie) do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, może najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
1.

2.

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz.1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z
2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615).
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający oraz wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, elektronicznie (e-mail) lub faksem, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna
jest forma pisemna.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy (ZP/184/018/U/18).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
miejsce składania dokumentów w siedzibie ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk, piętro: V, pok. 515;
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą
elektroniczna winny być kierowane na adres: ewa.kotowska@zie.pg.gda.pl
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w
formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 7 SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego (data
ostatniego).
Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania z ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania
i otwarcia ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
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3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu.
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
4.1 wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający żąda wskazania (w formularzu oferty) przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm
podwykonawców- o ile są znane.
4.2 oświadczenie, o którym mowa w VI pkt. 1 niniejszej SIWZ, sporządzone z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak
podstaw wykluczenia.
Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu.
4.3 opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu
wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku wykonawców
składających ofertę wspólną.
Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej
podpisania nie wynika z zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i
wskazywać w szczególności:
- Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika;
- zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że
pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność potwierdzenia za zgodność z
oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii.
5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie
błędy i omyłki w zapisach (przed jej złożeniem) poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i
wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz zaparafowanie i zamieszczenie daty
dokonania poprawki.
9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem
terminu otwarcia ofert.
10. Zaleca się, aby wykonawca spiął trwale ofertę oraz ponumerował jej strony.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi
zawierać oznaczenie:
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Wykonawca:………………..…..
Zamawiający:………………………..

OFERTA
złożona w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów lub busów wraz z kierowcą na potrzeby
Wydziału Zarządzania i Ekonomii”
Oznaczenie sprawy: ZP/184/018/U/18
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.


W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:
„Świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów lub busów wraz z kierowcą na potrzeby
Wydziału Zarządzania i Ekonomii”
Oznaczenie sprawy: ZP/184/018/U/18 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać, co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.


W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:
„Świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów lub busów wraz z kierowcą na potrzeby
Wydziału Zarządzania i Ekonomii”
Oznaczenie sprawy: ZP/184/018/U/18 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
14.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
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wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
jego ofercie.
ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać
musi następujące wymagania:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
c) ustanowionego pełnomocnika,
d) zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu wykonawców).
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złożone w oryginale lub w kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie
umowy, wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej
współpracę wykonawców występujących wspólnie.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii,
ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk,
Uwaga: miejsce składania ofert w siedzibie ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk, piętro: V, pok. 515.
b) termin składania ofert: do dnia 06.09.2018 o godz. 10:00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii,
ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk,
Uwaga: miejsce otwarcia ofert w siedzibie ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk, piętro: V, pok. 515.
b) termin otwarcia ofert: w dniu 06.09.2018 o godz. 10:30
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3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta
lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności
składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz
z informacją o terminie jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą
w pierwszej kolejności.
6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte
przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.
7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cenę oferty oraz kwoty podatku VAT należy podać w formularzu ofertowym załączonym do
specyfikacji.
3. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacjom
i będzie wiążąca dla Stron umowy.
4. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do
1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego,
pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające zarówno z warunków
i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia
oraz inne nie ujęte a konieczne z punktu widzenia wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty
robót tymczasowych i prac towarzyszących.
6. Wykonawca w przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub modyfikacji w przedmiocie
zamówienia zwraca się z wnioskiem do zamawiającego w trybie określonym w art. 38 ustawy PZP.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art. 91
ustawy PZP, na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny ofert:
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Oznaczenie kryterium

Liczba punktów

C. Cena
B. Bezpieczeństwo
RAZEM

60
40
100

4. Kryterium „Cena - C” w PLN (Pc):
a) Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość
netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena będzie brana pod uwagę przez
Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
b) Podczas oceny ofert w w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia
oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów tj. 60. Punkty pozostałych
ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:
Pc = (Cn : Cb) x 60
Pc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według dla kryterium „Cena”
Cn- najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb- cena badanej oferty
60- waga kryterium „cena”
c) Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia
5.

Kryterium termin dostawy (Pb):
a) ocena punktowa poszczególnych ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Gdzie:
Pb = 40 pkt. w przypadku gdy autokar/bus posiada pasy bezpieczeństwa dla wszystkich
pasażerów
Pb = 0 pkt. w przypadku gdy autokar/bus nie posiada pasy bezpieczeństwa dla wszystkich
pasażerów

6.
7.
8.
9.

Ostateczna ocena oferty będzie suma liczby pkt otrzymanych w trzech kryteriach: P= Pc + Pb.
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
Obliczenia zostaną dokonane przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybierze ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, która otrzyma sumarycznie najwyższą
liczbę punktów we wszystkich kryteriach.
10. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
oferty. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
11. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawą PZP.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania,
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3.
4.
5.

sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje skorzystanie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1.
2.
3.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198g ustawy PZP.

XVII. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Formularz Oferty
Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia

14

Nr postępowania: ZP/184/018/U/18

Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………….………….
(pieczątka wykonawcy)

….…………….., dnia ……..………2018

OFERTA
Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. G. Narutowicza 11/12
(siedziba: ul. Traugutta 79)
80-233 Gdańsk
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów lub busów wraz z kierowcą na potrzeby
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(należy podać imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa wykonawcy:
Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą : TAK*, NIE*
Adres wykonawcy:
REGON nr:

NIP nr:

KRS:
KONTAKT Z WYKONAWCĄ
Osoba do kontaktu:

CEIDG:
Nr telefonu:

e-mail:
Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na
podstawie art. 6 ust. 1lit. b), c), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119 str. 1, zm. Dz. U. UE. L. z 2018
r. Nr 127 str. 2), zwanego RODO
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1.

Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, za cenę
............................................................... zł brutto (słownie złotych: ………………………)
L.

dni

Rodzaj pojazdu

p.

Cena

Maksymalna

Wartość

jednostkowa

ilość km

brutto

brutto [PLN]
1

1

Autokary/busy dla 100 osób

83 km

Autokar/busy dla 45 osób

83 km

Autokary/busy dla 152 osób

83 km

dzień
2

2
dzień

3

3
dzień

RAZEM
W związku z faktem iż, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/ zwiększenia
przedmiotu umowy o 50%, w zakresie w/w ilości, proszę po podanie ceny:
a) autobusu min. 50 osobowego na trasie 83 km ……………………… zł brutto
b) busa 20 osobowego na trasie 83 km ……………………… zł brutto
2.

Oświadczamy***, że oferujemy autokary/ busy wyposażone w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich
pasażerów.
Kryterium: „Bezpieczeństwo”

1.

Przewidziana liczba

TAK*/NIE

punktów

**

Pasy bezpieczeństwa przewidziane dla wszystkich
pasażerów

*w przypadku gdy autokar/ bus będzie wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów
wpisać TAK
** w przypadku gdy autokar/ bus nie będzie wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich
pasażerów wpisać NIE
***w przypadku wpisania w tabelce TAK ww. oświadczenie zamawiający uzna za wiążące.
3. Oświadczam/ oświadczamy*, że zrealizuje zamówienie autokarem klasy LUX, rok produkcji ……………,
4. Oświadczam/ oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
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5.

6.
7.
8.

9.

Oświadczam/ oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik
nr 5 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
Akceptuję/ akceptujemy* warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
Uważam/ uważamy* się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam (Oświadczamy), że wypełniłem (wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Oświadczam/ oświadczamy*, że zamówienie zamierzam / zamierzamy* zrealizować przy udziale
podwykonawców, w następującym zakresie:
……......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

10. Oświadczam/ oświadczamy*, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na
stronach nr: ........................................................................................ .
11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) ....................................................................................
2) ....................................................................................

……………………, dn. ………….……

…………….…………………………

(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Nr postępowania: ZP/184/018/U/18

Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………
(pieczątka wykonawcy)

….…………….., dnia ……..………2018

Oświadczenie wykonawcy
O braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

Na
pn.:

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

Świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów lub busów wraz z kierowcą na potrzeby
Wydziału Zarządzania i Ekonomii
prowadzonego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej , oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.
2. Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
………...............…. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
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…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Nr postępowania: ZP/184/018/U/18

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………
(pieczątka Wykonawcy)

……………………………. dnia …………….. 2018

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP.
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

Świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów lub busów wraz z kierowcą na potrzeby
Wydziału Zarządzania i Ekonomii
(nazwa postępowania),
oświadczam, co następuje:
o

Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*;

o

Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*:

1) ………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
*niepotrzebne skreślić

-------------------------------------------------(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

UWAGA:
Wykonawca przekazuje zamawiającemu wypełnione Oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej „Informacji z otwarcia ofert”.
Wraz ze złożeniem ww Oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi
wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Nr postępowania: ZP/184/018/U/18

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr ZP/184/018/U/18 – wzór
zawarta w dniu …………...2018 w Gdańsku pomiędzy :
Politechniką Gdańską, Wydział Zarządzania i Ekonomii
z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12
REGON: 000001620
NIP: 584-020-35-93
reprezentowaną przez:
dr hab. Julitę Wasilczuk, prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii działającego
na podstawie pełnomocnictwa Rektora PG
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
...............................................................................................................................................
(w przypadku spółek prawa handlowego)
...............................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ..................
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym
przez:..................................................................
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG )
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą …………………………………………., z siedzibą
w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON ………………….
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą – PZP, realizowanego wg SIWZ
- ZP/……./018/U/18.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa najmu autokarów/busów wraz z kierowcami na potrzeby Wydziału
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w dniach 25-27.09.2018 r. w związku z Konferencją
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej z okazji obchodów 25-lecia Wydziału.
2. Szczegółowy zakres usługi określa załącznik nr ….. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i oferta
wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.
3. Usługi w ramach prawa opcji będą realizowane przez wykonawcę na podstawie odrębnych zamówień,
wystawionych przez zamawiającego, po cenach i na warunkach takich samych, jak zamówienie
podstawowe przez 12 miesięcy.
§2
Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w dniu …….., zgodnie z poniższym:
- trasa przejazdu:………….. (ok. …km)
- wyjazd z Gdańska w dniu …………2018 o godzinie 11:00 (godzina może ulec zmianie)sprzed budynku
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79
- przejazd trasy do …………(rodzaj drogi) ……….
- cel podróży ………..
- wyjazd z Gdańska w dniu …………2018 o godzinie 9:00 (godzina może ulec zmianie)sprzed budynku
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79
- przejazd trasy do …………(rodzaj drogi) ……….
- cel podróży ………..
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- wyjazd z …… w dniu ………2018 r. ok. godz. ……..
- przyjazd do Gdańska …………. pod budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ul.
Traugutta 79.
§3
Wartość umowy i warunki płatności
1. Wynagrodzenie w umowie (łączna cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność, jaką zamawiający
zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy kwotę brutto: …….
(słownie…… złotych), tj. określoną w ofercie wykonawcy z dnia ……..
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu umowy o 50%.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia przedmiotu umowy o 50%.
5. Rzeczywiste wynagrodzenie umowne brutto będzie wynikało z faktycznej liczby zrealizowanych usług.
6. Ilości wskazane w siwz mają charakter szacowany i zamawiającemu przysługuje prawo do
niezrealizowania ich w całości, a wykonawcy nie będzie wówczas przysługiwało żadne roszczenie z
tego tytułu.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie elementy
cenotwórcze związane z należytym wykonaniem umowy.
8. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez wykonawcę po wykonanej usłudze bez zastrzeżeń
ze strony zamawiającego, której podstawą obliczenia będzie złożona oferta z dnia …….
9. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia
rachunku bankowego zamawiającego.
10. Faktury winny być wystawione na: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
11. Rozliczenie między wykonawcą a zamawiającym będzie dokonane w polskich złotych (PLN).
§4
Oświadczenia Stron
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji usług obejmujących przedmiot umowy
oraz że wykona je ze szczególną starannością i dbałością o bezpieczeństwo osób przewożonych oraz
osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy przez niego oferowany spełnia wszystkie wymagania
techniczne określone w SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 zrealizuje zamówienie autokarem klasy LUX, rok produkcji ……………, (klimatyzacja, toaleta, barek,
lodowka, fotele lotnicze, 2 sprawne telewizory, drązek do powieszenia ubran w luku bagazowym);
 posiada pojazd czysty, wyposażony w fotele pasażerskie, sprawny i odgrzybiony system
ogrzewania i wentylacji lub klimatyzację, zdolną do użytku podczas jazdy, wyposażony w pasy
bezpieczeństwa dla pasażerów.
 pojazd jest w pełni sprawny technicznie, przystosowany do transportu określonej w umowie
liczby osób, zapewniający wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące.
 stan techniczny pojazdu spełnia warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym,
 posiada aktualne badanie techniczne, aktualną polisę ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu osób wydaną przed
dniem 15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym,
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego wydane po dniu 15.08.2013 r. na podstawie i zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy
o transporcie drogowym i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 21.10.2009r. nr
1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu
przewoźnika drogowego.
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Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak również za pełną
dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi jego przejazd zgodnie z obowiązującymi
przepisami w Polsce.
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu
pracy kierowcy oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu.
W przypadku awarii pojazdu wykonawca oświadcza, że podstawi niezwłocznie sprawny pojazd
odpowiadający wymaganiom określonym w SIWZ, nie później niż w ciągu 8 godzin od momentu
ujawnienia awarii. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego, koszty
związane z usunięciem awarii, koszty powstałe w związku z transportem pojazdu do siedziby
wykonawcy oraz koszty poniesione przez uczestników wyjazdu i zamawiającego powstałe na skutek
awarii obciążą wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego w
przypadku, gdy warunki techniczne pojazdu wykonawcy wzbudzą wątpliwości zamawiającego. Jeżeli
w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, wykonawca
zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy, w czasie nie dłuższym niż 4 godz.
od zgłoszenia telefonicznego.
§5
Kary umowne
Wykonawca zapłaci kary umowne zamawiającemu:
a) w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia licząc od
upływu terminu określonego szczegółowo w § 2 umowy za każde naruszenie,
b) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku
opóźnienia w podstawieniu pojazdu zastępczego za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia licząc
od upływu terminu określonego w § 4 ust. 7 i 8 umowy,
Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 2 niniejszej umowy, za każde uchybienie.
Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3
ust. 2 niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.1 ustawy PZP.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 3 dni od
momentu uzyskania informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj.
m.in. naruszenia postanowień umowy lub niewykonania umowy z należytą starannością przez
Wykonawcę.
W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża
zgodę.
§6
Zmiany umowy
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy.
2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów.
3. Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których zamawiający i wykonawca realizuje
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przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne
przyczyny niezależne od zamawiającego i wykonawcy).
4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub
zamawiającego.
5. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, strajki
generalne lub lokalne) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu Umowy oraz mająca wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
c) zmiany danych teleadresowych,
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem nieważności.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów
z wykonawcą,
zamawiający wyznacza:
……………………………………….. tel. …………………………….
a Wykonawca wyznacza:
………………………………….…….. tel. …………………………….
2. Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych.
3. Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków ani cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
zamawiającego.
4. Oferta wykonawcy oraz ogłoszenie stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
6. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Nr postępowania: ZP/184/018/U/18

Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wynajmu autokaru wraz z kierowcą na
potrzeby Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wynajmu autokarów/busów wraz
z kierowcą do transportu:
a) 100 osób, w dniu 25.09.2018r., o godzinie 11:00 (ilość osób i godzina może ulec zmianie) trasa
przejazdu Gdańsk ul. Traugutta 79 - Gniew ul. Zamkowa 3 (ok. 83 km),
b) 45 osób, w dniu 26.09.2018r., o godzinie 9:00 (ilość osób i godzina może ulec zmianie)
trasa przejazdu Gdańsk ul. Traugutta 79 - Gniew ul. Zamkowa 3 (ok. 83 km),
c) ilość osób 152, w dniu 27.09.2018r., o godzinie 10;00 (ilość osób i godzina może ulec zmianie)powrót
z Gniew ul. Zamkowa 3 - Gdańsk ul. Traugutta 79 (ok. 83 km).
2. Wymagania zamawiającego dotyczące autokaru:
 autokar klasy LUX, rok produkcji minimum 2010, (klimatyzacja, toaleta, barek, lodówka, fotele lotnicze)
 czysty i w pełni sprawny technicznie (stan techniczny autokaru spełnia warunki dopuszczenia do ruchu
drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym);
 pasy bezpieczeństwa dla pasażerów;
2.1 Wymagania zamawiającego dotyczące busa;
 rok produkcji minimum 2010, (klimatyzacja, fotele lotnicze);
 czysty i w pełni sprawny technicznie (stan techniczny autokaru spełnia warunki dopuszczenia do ruchu
drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym);
 pasy bezpieczeństwa dla pasażerów;
3. Wymagania zamawiającego wobec wykonawcy:
 Po stronie wykonawcy są opłaty za: paliwo, parkingi, autostrady, opłaty drogowe.
 zamawiający wymaga by wykonawca wybrał płatną autostradę podczas usługi.
 Wykonawca zapewni wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące.
 Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak również za pełną
dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi jego przejazd zgodnie z obowiązującymi
przepisami w Polsce.
 Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną
przed dniem 15.08.2013r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym,
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
wydane po dniu 15.08.2013r. na podstawie i zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
06.09.2001r. o transporcie drogowym i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
21.10.2009r. nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu
przewoźnika drogowego;
 Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę ze szczególną starannością i dbałością o bezpieczeństwo
osób.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego w przypadku,
gdy warunki techniczne pojazdu wykonawcy wzbudzą wątpliwości zamawiającego.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będą mogły uczestniczyć w ruchu, wykonawca
zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od
zgłoszenia telefonicznego.
5. W przypadku awarii pojazdu wykonawca jest zobowiązany podstawić niezwłocznie sprawny pojazd
odpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji, nie później niż w ciągu 1 godzin od momentu
ujawnienia awarii. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego oraz koszty
uczestników wyjazdu i zamawiającego powstałe na skutek awarii obciążą wykonawcę.
6. Zamawiający nie dopuszcza przesiadek podczas podróży innych niż spowodowane awarią pojazdu.

25

