
Klub Sportowy,,Górnik" Polkowice Sp. z o.o.:

,,Przewozy zawodników i tręnerów na zawody i zgrupowania sporlowe."

OGŁOSZEME O ZAMOWIENIU - Usługi
Zamieszczanie o gło sze ni a : Zamię szczani e ob o wi ązkowe
Ogłoszenie doĘczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organżacyjnie jednostek, które będą realizowaĘ
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących czlonkami grup społecznie
marginalŁowanych
Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób nalezących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w aft. 22 :ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30oń, osób zatrudnionych przez zaL<łady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
Fostępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyVpowierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nię
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

IężęIi tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanię oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjnę oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nre
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Sporlowy,,Gótnik" Polkowice Sp. z o.o., krajowy numer idenĘfikacyjny
2139148700000, ul. ul. Kopalniana 4 , 59100 Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tęI.76 845 15 78,
e-mai1 klub@ksgornik.eu, faks 76 845 15 78.
Adres strony intemetowej (URL) : htĘ : i/ks gornik. err/

Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod którl,rn można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzefi lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Gminna osoba prawn
I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli dotyczy):
?l:dziń obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innycb. państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie zaprzęprowadzęnię postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przezkażdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanię udzielone w imieniu i na
rzecz p ozostĄch zamawiaj ących) :



I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http : l lks gornlk. ęul ptzętaryi l uzętar gil orzętar gi-2020 -2 l

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nię

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adręs

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopu§zczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Klub Sportowy ,, Górnik' Polkowice Sp. z o.o., ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania znarzędziiurządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni ibezpłatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskać pod adresem; (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzzmawiającego: Przewozy zawodników i trenerów nazawody
i zgrupowania sportowe.
Numer referencyjny:
Przedwszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usfugi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówięnię podzielone jest na części:
Tak
OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc dostmł, usług lub robót
budowlanych lub okłeślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:



Zamówieniem objęte są usfugi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody spofiowe od dnia
podpisania umowy do dnia 3I.12.2020 r.
Kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przęznaczonych do transporhr osób wraz z kierowcą

Przędmiot zamówienia składa się z2 częśct,tj,,.

cześć 1 przewóz zawodników i trenerów na zawodv i zgrupowania sportowe busem minimum 9 mieisc.

Szczegółowy opis przedmiofu zamówienia obejmuje zakres:
1) Zamówieniem objęte są usługi ptzęwozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowę od dnia
podpisania umowy do dnia 3I.12.2020 r.
2)Przewóz zawodników i trenerów nazawody i zgrupowania spoftowe busem minimum 9 miejsc.
3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 9 miejsc siedzących,
zldimatyzacją, w}posazonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż2005 r.
4) Informacj e szczegółowe:
a) Zamawiajqcy nie pokrywa żadnych kosztów związatych z noclegami i wyżywieniem kierowcy ofęrenta
podczas zleconych wyjazdów.
b) Zamawiajqcy nie ponosi także opłatzatzw.,postojowe".
c) Wykonawca zobowięuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie -vqqznaczorlym w
zapotrzebowaniu.
d) Przed jak i po wyjeżdzie kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisaó stan licznika pojazdu co zostanie
potwierdzone podpisem przedstawiciela Z amawiaj qc e g o.
5) Zamawiajqcy podaje przybliżone dane:

a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju,

b) wymagany będzie transpor1 autokarów fla oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych,
także ogólnopolskich,

c) wymagany będzie transport Ia oraz w trakcię pobyru na męczach kontrolnych na terenie h,raju i za
granicą (Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe,

d) transpofi na zimowe i lętnie obozy sporlowe na terenie kraju.

6) Szacowana wielkośc zamówienia w czasie trwania umowy ok. 10 000 kilomętrów.
1) Zamawiajqcy .vq1maga posiadanie przez Wykonawcę jednego pracownika na jeden pojazd (w przypadku
wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z obowiązując}.rn czasęm pracy jednego kierowcy wymagane jest
zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu)
8) ZamawiajqcJJ .uqlmaga, aby przez caĘ okres realtzacji umowy łl/ykonawca posiadał wazne umowy
ubezpieczenia OC, AC, NNW i waznę badania techniczne pojazdu. W syruacji, gdy w trakcie obowiązywania
umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzęć nową umowę ubezpieczenia
rł,, takim tęrminię, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzeczory
umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w Ęm zakresie przepisami prawa.
9) Czas i odiegłość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transporfu w siedzibię Zamawiajqcego do
powlofu do siedziby Zamawiajqcego albo do miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego jako miejsce
docelowe, zgodnie z informacjąna zleceniu.
10) Zamawiajqcy zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usługi, na zasadzię rozliczęnia
bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy.
11) Wskazane w ust. 3 pkt 6 ilości km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczęi
z tytńu niewykorzystania lub tęż z możLiwością przekroczęnia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia
ilości km.
12) Rozliczeniamiędzy Zamawiającym a Wykonawcąbędzie się odby.wało na podstawie rzeczywisĘch ilości
przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km.

czcść 2 przewóz zawodników i trenerów na zawodv i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49
mieisc.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakręs:
I) Zamówieniem objęte są usługi przęwozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowę od dnia
podpisania umowy do dnia 3I.),ż.2020 r.
2) Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc.



3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 49 mipjsc
siedzących, wyposazonymi w klimatyzację, barek kawowy, WC, D\D, pilota, a także w system VIA TOLL,
Rok produkcji pojazdów: nie starsze nlż 2005 r.
4) Informacj e szczegółow e:

a) Zamawiajqcy nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta
podczas zleconych wyjazdów.
b) Zamawiajqcy nie ponosi także opłat za tzw. ,postojowe".
c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wznaazorlym w
zapotrzebowaniu.
d) Przed jak i po v,,yjeżdzie kierowca Wykonuwcy zobowiązuty jest spisać stan licznika pojazdu co zostanię
potwierdzone podpisem przędstawiciela Z umawiajqc e g o,
5) Zamawiajqcy podaje ptzybliżone dane,przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówięnia:
a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju,

b) wymagany będzie transport autokarów fla oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także
ogólnopolskich,

c) wymagany będzie transport na otaz w trakcie pobytu na męczach kontrolnych na terenię ktaju i za
granicą(Niemcy, Czechy), mozliwe dwudniowe,

d) transport na zimowe i lętnię obozy sportowe na terenie kraju.

6) Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. 12.000 kilometrów.
7) W prrypadku składania oferty wymagane jest posiadanie jednego pracownika na jeden pojazd (w przlpadku
wyjazdów dłuższych niz dozwolone zgodnie z obońązlljącym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest
zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu)
8) Zamawiajqcy wymagą aby przez cały okres realizacji umowy Wykonuwca posiadał ważne umowy
ubezpieczenia OC, AC, NNW i wazne badania tęchniczne pojazdu. W sltuacji, gdy w trakcie obowiązywania
umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawcabędzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia
w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzęczory
umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
9) Czas i odległośó usługi transpotlowej |iczy się od rozpoczęcia transportu
w siędzibie Zamawiajqcego do powrotu do siedziby Zamawiajqcego a7bo do miejsca wskazanego przez
Zamawiajqcego jako miejsce docelowe, zgodnie z informacją na zlęcęniu.
I0) Zamawiajqcy zobowlęuje się do uiszczenia płatności za świadczone usługi, na zasadzię rozliczęnia
bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy.
1 1) Wskazane w ust. 3 pkt 6 ilości km mają charakter orientacyjny i lłykonawca nie będzie dochodził roszczęil
z ty4r;Ju niewykorzystania lub tęż z możIiwością przekroczęnia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia
ilości km.
12) Rozliczenia między Zamawiajqcym a Wykonawcq będzte się odblrvało na podstawie rzeczywistych ilości
przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 60170000-0
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości ząmówienia):
Wartość bęz VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szącunkowa cąłkowitcl mal<symalna
wąrtość w całym okresie obowiq4lwania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart. 134ust.
6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Zamawiający przewiduje mozliwość udzięlenia zamówien, o których mowa w ar1. 67 ust. 1 pkt 6, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, których zakręs stanowić będzie nie więcej ntż 50 %o wartości zamówięnia
podstawowego. Powyższę zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowęmu wykonawcy usług.



II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa
lu,b łkres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lubdniachz
lub
data r ozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-3 I

II.9) Informacje dodatkowe:

I. Zamawlający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych częŚci
zamówienia.

2. Na podstawie aft. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamautiający wymaga
zatrudntęnia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 1ub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej c4łrności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia:

a) w zahesie prowadzenia pojazdów i posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonlrvania zawodu
kierowcy tj.:

- w zakręsie części I przewozu busem co najmniej 9 - osobowym (2 pracowników - kierowców / jeden

kierowca na jeden pojazd (w przlpadku wyjazdów dłńszych niz dozwolone zgodnie z obowiązującym
czasęm pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu)
- w zakresie części II - przęwozu autobusem co najmniej 49 - osobowym (2 pracowników - kierowcód
jeden kierowaa na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z
obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego

pojazdu)
Zamawlający dopuszcza aby czynności wskazane powyżej były wykonywane osobiście przez wykonawcę,
w przlpadku gdy wykonawca jest osobą ftzyczlą 1ub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym puŃcie, oraz uprawnienia
zamawiającęgo w zakręsie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a

ustawy, oraz sankcji z $ułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 5 wzoru umowy, który
stanowi integralną część niniejszej SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
ilLl) \ilARUNKI UDZIAŁU \ry POSTĘPOWANIU
ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określęnie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okręślęnie waruŃów:
Informacje dodatkowe
III.1"3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Okreśtenię warunków, Wykonawca spełni warunek jezeli wykaze:

a) należlĄą rca7lzację w okresię ostatnich trzech lat przed upĘwem terminu składania ofert, a jezeli okres
prowadzenia działainości jest krótszy - to w §.ryn okręsie co najmniej dwóch usług w zakręsię przęwozul
osób,

b) możliwośó dysponowania osobami z kwaiifikacjami kierowcy, które będą uczestniczyó w wykonaniu
przedmiotowego zamówienia:
- w przypadku składania oferĘ na część 1 - posiadanie co najmniej 2 pracowników - kierowców/
jednego kierowcy na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dhrższych niz dozwolone zgodnie z
obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kierowców dla
jednego pojazdu) z kwalifikacjami do przęwozu osób busem co najmniej 9 - osobowym,
- w przypadku składania oferty na część 2 - posiadania co najmniej 2 pracowników * kierowców /
jednego kierowcy na jeden pojazd (w przypadku wyjazdlw dłuższych niz dozwolone zgodnie z
obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnięnie dwóch kięrowców dla

, ,. ,, jednego pojazdu) z kwalifrkacjami do przewozu osób autobusem co najmniej 49 - osobowym,
W przlpadku składania oferty na więcej niz jedną częśó wykonawca musi dysponować łączną iiością
osób wrmikai ącą z ww. części.



c) możliwość dysponowania niezbędnym do realizacji zamówięnia sprzętem:
- co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 9 miejsc siedzących, z HimaĘzacją,
wl.Posazonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nię starsze niż 2005 r, w przypadku
składania oferty na część 1
- co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc siedzących, wl,posażonymi w
Himatyzację, barek kawowy, WC, D\aD, pilota, a takżę w system VIA TOLL. Rok produkcji
pojazdów: nie starszę ntż 2005 r. w przypadku składania oferty na część 2

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziafu w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówięnia wraz z informacją oo
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób; Tak
Informacje dodatkowe:
1. W prąrpadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówięnia warunki, o których mowa

w rozdz.IIL pkt. 1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeże7i:
a) co najmniej jeden z nich wykaże samodzielnię należytąrealizację w okręsię ostatnich trzechlatprzeó,

upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzęnia dzińalności jest krótszy - to w Ęm okresie
co najmniej dwóch usług w zakresię przewozu osób,

b) łącznie wykażą spełnienie pozostaĘch warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub syhracji innych podmiotów w zakresie

zdolności technicznej lub zawodowej_warunki, o których mowa w rozdz.III.pkt 1.2) niniejszej SIWZ
zo staną sp ełnione wyłącznie j eżeli:

a) co najmniej jeden z nich wykaze samodzielnie na|eżytąrea|izację w okresię ostatnich trzechlatprzed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w Ęm okręsie
co najmniej dwóch usfug w zakresie przewozu osób.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultałwnę podstawy wykluczenia:

III3) \ryYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCII PRZEZWYKONAWCĘ w CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA \ilARUNKI
aDZlAŁa W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANY CH PRZEZWYKONAWCĘ W,,
POSTĘPOWANIU NA WPZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
ilI.s) wyKAz oŚwIADcZEŃ LuB DoKuMENTÓw sKŁADANycH pRzEzwyKoNAwCĘ w
POSTĘPOWANIU NA WEZ\ilANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCII MowA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 UsTAwY PZP
ilI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW IJDZIAŁI] W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przwadku świadczeń okresowych lub ciągĘch również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 7at przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziafu w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiofu, dat wykonania i podmiotów, na rzęcz których dostawy
lub usługi zostńy wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostńy
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bąM irne
dokumenty wystawione przez podmio! na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonlrvane, a ,nv

przypadku świadczęń okresowych lub ciągĘch są wykonywale) a jeżeli z uzasadnionej przy;zyny o
obiektywnym charaktęrzę wykonawca nie jest w stanię uzyskać Ęch dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; wprzypadku świadczęń okresowych iub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądz inne
dokumenĘ potwierdzające ich nalezyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upĘwem terminu składanią ofert albo wniosków o dopuszczenię do udziafu wpostępowaniu;

b) wykazu osób, skierowanych pri,ez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczęnię usfug, wraz z informacjami La tęmat ich kwalifikacji zawodowych,



uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takżę
zakresu wykony,wanychprzez nie czlmności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) wykazu narzędzi, wlposazenia zatJadu lub urządzei technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z inforrnacją o podstawie do dysponowania Ęmi zasobami;

d) zcbowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów napotrzeby
realizacji zamówienia, w sltuacji określonej w art.22a ustawy,

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓw snr,nrc"rr:

III.6) WYKAZ oŚ\ilIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ\ryYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
oKoLIcZNoŚCL o KTORYCH MowA \M ART. 25 UsT. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE \ry pkt III.3) _ III.6)
1. Pęłnomocnictwo wystawionę dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upowaznioną do
reprezentowania Wykonawcy, w przwadku składania oferty przez pełnomocnika.
2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi byó dołączony dokument
usianawiając y przęz Wykonawców chcących staftować wspólnie wspólnego pełnomocnika.

3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnla zamieszczęnia na stronie intemetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynal,eżności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. l pkt23 ustawy Pzp. Oświadczenie
Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej zazgodność z oryginńem. Wraz ze złożęnięm
oświadczenia, Wykonawca możę przedstawić dowody, że pońązanta z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zal<ł.ócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówięnia. Każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawię art.23 ustawy, oddzielnię składa ww. dokument.
IJWAGA: W prą.padku wpłynięcia tylko jednej ofeĄ w ramach niniejszego postępowania złozenie ww.
oświadczenia nie jest wymagane.
4. Zobowięanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zarnówienia, w syt,uacji określonej w art. 22a ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
Iv"l,| OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
rV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczekna poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nalezy podać informacje na temat udzięlania zallczęk:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie,.
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych 1ub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej



Nie
Złożęnię oferly wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożentem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewid;łvana liczba wykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialogkonkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimaina liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przęwidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówięnię obejmuje ustanowienię dlmamicznego systęmu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dlmamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożor ch katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów;

IV. 1.8) Aukcj a elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przerqrg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Naiezypodać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nalezy podać, którę informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przeńdzlany sposób postępowania w toku aŃcji elektrontcznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli iicltowac (minimalne wysokości postąpień):
Informacje doĘczące wykorzystywanego sprzęfu elektronicznego,rozwiązai i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aŃcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy,którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
WaruŃi zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY oFERT



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.3) Zastosowanie proceduryo o której mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp @rzetargnieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferĘ:

Przę:widzlanę jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępny chbęz
przeprowadzenia negocj acj i
przewidziany jest podział negocjacji na etapy w cęlu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
OPis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawcow,którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
tozwiązanta stanowiące podstawę do składania ofefi, jeżeii zamawialący przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na ętapy w celu ograniczenia ltczby rozwiązafi:
Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowę:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimaine wymagania, któr}m muszą odpowiadac
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofer1 podlegających negocjacjo mpoprzęzzastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w liclacji elekkonicznej;
WYmagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymaginia
techniczne urządzeń informatycznych:
SPosób Postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o iiczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czastrwania,.

WYkonawcY,którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwaiifikowani do następnęgo etapu:
Tęmin składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia iicytacji elektronicznej ;

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotnę dla stron Postanowienia, które zostanąwprowadzone d,o treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należ7tego wykonania umowy:



Informacje dodatkowe:
Iv.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferĘo na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazać zakJes, charakter zmian oraz warunki wprowadzeni a zmlat
Wzór umowy został zamieszczony w ROZDZIN-E C specyfikacji i stanowi jej integralną częśó.
Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:
1. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyrl niezależnych od stron (siły wyższe*, zdarze,:lia

losowe, itp.). Strony zgodnie ustalają, żę zmiana przedstawicieli będzie poprzez pisemne poinfotmowanie
stron o zaistnięniu tego fakfu.

2. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę,

3. Dopuszcza się zmianę umowy w przlpadku, gdy termin realizacji umowy uiegnie zmianię z ptzyczyt|
\eżących po stronie Zamawiającego w tym w przypadku zmiany terminu rozgrywek, meczów, sparińgów,
wydfuzenia bądź skrócenia pobl,tu na obozach.

4. Dopuszcza się zmianę umowy w przlpadku, gdy nastąpi zmlana środków transportu, których Wykonawca
zobowiązuje się uzywać przy realizacji zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza mozliwość zmiany zakresu rzęazowego dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie
realizacji zamówięnia lub zprzyczynniezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*,).
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust.l
umowy, w przlpadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie do obowiązl4ących
przepisów, zmienią się odpowiednio ceny brutto/kwoĘ podatku VAT , przy czym ceną bazową jest wówczas
cena netto wl,rrikająca z oferty Wykonawcy.
*siła wyższa - Wdarzęnie lub okolicznośc o charakterze nadzwyczajn)ryn, na którą Wykonawca ani
Zamawiający nie mają wpłyrłłl; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarcięm Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawlający,
działając racjonainie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyctężyć; orazktóra nie możę być zasadniczo przypisana
Wykona wcy ani Zamawiającemu.

Iv.6) II{FORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 74,07 .2020 godzina: 9.00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieo graniczo ny, przętar g o graniczony, ne gocj acj e z o gło szeniem) :

Nie
Wskazać powody:

Ięzyklub języki, w jakich mogą byc sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenię do udziafu w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okręs w dniach: 30 dni (od o§tatecznego terminu składania ofert)
IY.6.4) Przewiduje się 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 przeznuczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinan§owaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

ZAŁĄCZNIK I _ INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



t,

Część
nr:

Przęwóz zawodników i tręnerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9
1 Nazwa: miejsc.

1) Krótki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub olcreŚlenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjńego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres:
1) Zamówieniem objęte są usfugi przęwozuzawodników i trenerów klubu na treningi t zawody sportowę od dnia
podpisania umowy do dnia 31.I2.2020 r.
2)Przewóz zawodników i tręnerów nazawody i zgrupowania spońowę busęm minimum 9 miejsc.
3) WYkonawca Powinien dysponować co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 9 miejsc siedzących,
z ńimatYzacją, wlposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcj l,pojazdów: nie starsze niż2005 r.
4) Informacje szczegółowe:
a) Zamawiający nie pokr"yva żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta
podczas zieconych vryjazdów.
b) Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. ,,postojowe''.
c) WYkonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na tęrenie Polkowic w miejscu i czasie .vrqznaczotIym w
zapotrzebowaniu.
d) Przed jak i Po vyjeżdzie kierowca Wykonawcy zobowięanyjest spisać stan licznika pojazdu co zostanie
potwierdzone podpisem przedstawicięla Zamawiającego.
5) Zamawiający podaje przyblizone dane:

a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju,

b) WYmagany będzie transpor1 autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych,
akże ogólnopolskich,

c) wYmagany będzie transpor1 La otaz w kakcie pobytu na męczachkontrolnych na terenie Waju i za
granicą (Niemcy, Czechy), mozliwę dwudniowe,

d) transpoft na zimowe i letnie obozy sporlowe na terenie kraju.

6) Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok, i0 000 kilometrów.
7) ZamawiającY wymaga posiadanie przez Wykonawcę jednego pracownika na jeden pojazd (w przypadku
wYjazdów dłuższYch niz dozwolone zgodnie z obowiązującym czasem pracy jednego kieiowcy wymagane jest
zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu)
8) Zamawiający Wymaga, aby przez cały okres realtzacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy
ubezPieczenia OC, AC, NNW i ważnę badania techniczne pojazdu. W sltuacji, gdy w kakcie obowiązywania
umowY umowa ubezPieczenia wygaŚnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawtzęć nową umowę ubezpióczenia
w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres ir""rory
umowY ubezPieczenla musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepiŚami prawa.
9) Czas i odległość usfugi transportowej liczy się od rozpoczęcia transporru w siełzibie Zamawiającego do
Powrotu do siedziby Zamawiającego albo do miejsca wskazanego ptzez Zamawiającego jako miejsce 

-dÓ."-lo*",

zgodnie z tnfotmacją na zleceniu.
10) Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usfugi, ta zasadzie rozliczenia
bezgotówkowego, którego zasady okręślono w § 4 Umowy.
11) Wskazane w ust. 3 pkt 6 iloŚci km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczęńz tYtńu niewYkorzystania lub tęż z możliwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiofu zamówienia
ilości km.
12) Rozliczenia międzY Zamawiającym a Wykonawcąbędzie się odbylvało na podstawie rzeczywistych ilości
przejechanych km i ceny jednostkowej brufto za 1 km.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV;: 60 i 70000-0,

3) WartoŚĆ częŚci zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Waftość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wvkonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:



datarczpoczęcia:
data zakohczęnta: ż020 - 12 -3 1

6) INFORMACJE DODATKOWE:

część przęwóz zawodników i trenęrów na zawody i zgrupowania spofiowę autobusem minimum' ż Nazwa:nr: 49 miejsc.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług tub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiofu zamówięnia obejmuje zakręs:
1) Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i tręnęrów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia
podpisania umowy do dnia 3I.12.2020 r.
2)Przewóz zawodników i trenerów rnzawody i zgrupowania sportowę autobusem minimum 49 miejsc.
3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma autobusami posiadającyni minimum 49 miejsc
siedzących, wyposazon).rni w klimatyzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a takżę w system VIA TOLL.
Rokprodukcji pojazdów; nię starsze niż2005 r.
4) Informacj e szczegółowe:
a) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów zwtązanych z noclegami i wyzywieniem kierowcy oferenta
podczas zleconych wyj azdów"
b) Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw.,,postojowe".
c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonyrn w
zapotrzebowaniu.
d) Przed jak i po wyjeżdzie kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan 1icznika pojazdu co zostanie
potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamavłiającego,
5) Zamawiający podaje przybliżone dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia:
e) największa ilość kursów będzie miała miejsce na tęrenię całego kraju,

0 wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych tumięjów sportowych, także
ogólnopolskich,

c) wymagany będzie transport fla oraz w trakcie poblu na meczach kontrolnych na terenie kralu i za
granicą(Niemcy,Czechy), mozliwe dwudniowe, . ....

h) transport na zimowe i letnię obozy sportowe na terenie kraju.

6) Szacowana wielkość zamówl,ęnia w czasie trwania umowy ok. 12.000 kiiometrów.
7) W prz;7padku składania oferty wymagane jest posiadanie jednego pracownika na jeden pojazd (w przypadku
wyjazdów dłuższych niz dozwolone zgodnie z obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest
zapewnienie dwóch kięrowców dla jednego pojazdu)
8) Zamawiający wymaga, aby przez cĄ okres realizacji umowy Wykonawca posiadał waznę umowy
ubezpieczenia OC, AC, Nl§W i ważnę badania tęchniczne pojazdu. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania
umowy umowa ubezpieczetia wygaŚnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzęó nową umowę ubezpieczenia
w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzęczory
umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
9) Czas i odległość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transpońu
w siędzibie ZamawiĄącego do powrofu do siedziby Zamawiającego albo do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego jako miejsce doceiowe, zgodnie z informacją na zieceniu.
I0) Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usfugi, na zasadzie rozliczętlia
bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy.
11) Wskazane w ust. 3 pkt 6 ilości km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń
z §tufu niewykorzystania lub tęż z możIiwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia
ilości km.



12) Rozliczenia między Zamańającym a Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie rzeczywistych ilości
przejechanychkm i ceny jednostkowej brutto za 1 lon,

2) Wspólny §łownik Zamówień(CPĘ: ó0170000-0,

3),WartoŚĆ części zamówienia(ieżell zamawiający podaje informacje o wańości zamówienia):
waxtość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
ćata rozpoczęcia:
data zakaiczęnia: 2a20 - l 2-3 1

6) INFORMACJE DODATKOWE:


