Zamawiający:
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Węgorzewie
ul. 3-go Maja 17 B
telef.(087) 4272813, fax.(087) 42728 83
adres e-mail. psse.wegorzewo@sanepid.olsztyn.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Numer sprawy: ZP.2320.1.2018
Ogłoszenie o konkursie ofertowym:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie
- na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgorzewie:
www.bip.visacom.pl/psse_wegorzewo

NAZWA KONKURSU OFERTOWEGO: „Wynajem samochodu wraz z kierowcą w celu
świadczenia usług transportowych - osobowych z możliwością przewozu art. piśmiennych,
szczepionek oraz prób do badań.” oraz inne wyjazdy służbowe na terenie powiatu
węgorzewskiego i woj. warmińsko-mazurskiego.
- zamówienie poniżej 30 000 euro
Zakres pracy i kod CPV
60171000-7 - Wynajem samochodu wraz z kierowcą

Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 213/2008 wprowadzające nową strukturę kodów
w słowniku CPV z dnia 15.09.2008 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17 B, 11-600
Węgorzewo Telefon (087) 427 28 13, Adres e-mail:. psse.wegorzewo@sanepid.olsztyn.pl
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.05
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
„Wynajem samochodu wraz z kierowcą w celu świadczenia usług transportowych –
osobowych z możliwością przewozu art. piśmiennych, szczepionek oraz prób do badań
oraz inne przejazdy służbowe na terenie powiatu węgorzewskiego i woj. warmińskomazurskiego.
I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla PSSE w Węgorzewie.
1. Jeden samochód osobowy (wraz z kierowcą) posiadający warunki techniczne samochodu
osobowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
( tekst jednolity z 2016 r. poz. 2022)
2. Czas pracy 800 – 1500 2-3 dni w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Transport
odbywać się będzie na terenie powiatu węgorzewskiego oraz okresowo na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego / przewóz szczepionek, prób do badań /

i inne

wyjazdy służbowe.
3. W szczególnych sytuacjach epidemiologicznych wymagana jest pełna dyspozycyjność
kierowcy niezależnie od godziny i dnia tygodnia.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia sytuacji awaryjnych, polegających
na zapewnieniu zastępstwa na wypadek choroby kierowcy lub awarii samochodu.
5. Pomoc w załadunku i rozładunku wynajmowanego samochodu należy do obowiązków
kierowcy.
6. Kierowca musi posiadać prawo jazdy minimum kat. B.
7. Wykonawca

zapewni

stałą

łączność

telefoniczną

pomiędzy

kierowcą

pojazdu

a wynajmującym na swój koszt.
8. Samochód wynajmowany musi być sprawny technicznie oraz posiadać aktualne dowody
rejestracyjne i ubezpieczenie OC.
9. Kierowca odpowiedzialny jest za estetykę samochodu i komfort jazdy.
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
11. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę
wg zasady spełnia/nie spełnia.
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III. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO POSTĘPOWANIA
1. Spełnienie warunków zawartych w pkt II SIWZ
2. Dokumenty wymagane w pkt IV SIWZ
3. Zatwierdzenie projektu umowy

IV. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr.1
2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej. Oświadczenie

oferenta, że wszystkie zaoferowane usługi będące przedmiotem

zamówienia wykonane

będą zgodnie ze wszystkimi wymaganiami sanitarnymi i epidemiologicznymi, stosowanymi
w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Węgorzewie.
3. Oświadczenie oferenta – zobowiązanie do zapłacenia kar za nieprzestrzeganie przepisów
sanitarnych, epidemiologicznych, bhp i przeciwpożarowych przy wykonywaniu usługi.
4. Polisa OC przewoźnika ( ksero).
5. Dokumenty potwierdzające własność w/w pojazdów albo umowę najmu, dzierżawy przez
okres obowiązującej umowy ( Dowód Rejestracyjny – ksero)
7. Zaświadczenie o kwalifikacjach kierowców do przewozu osób.
8. Deklaracja zastępstwa na wypadek choroby lub awarii samochodu.

V. PRZYGOTOWANIE OFERT
1. Kopertę z ofertą należy złożyć w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17 B w sekretariacie pok. Nr 1 do dnia 16.12.2019 r.
do godz. 10:00
1. Ofertę należy wypełnić w języku polskim.
2. Zaklejoną kopertę z ofertą należy opisać: adres - Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17 B, „Konkurs ofertowy na usługi
transportowe”, nie otwierać do dnia 16.12.2019 r. do godz. 10:00
3. Oferta ma zawierać dokumenty wymienione w pkt. IV. Dokumenty złożone w formie kopii
muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, aktualną datą oraz
podpisane przez osoby upoważnione.
4. Oferta ma być podpisana przez oferenta pod rygorem nieważności oferty.
5. Oferent składa tylko jedną ofertę zawierającą cenę netto + VAT w PLN.
6. Wszelkie upusty i rabaty muszą być naliczone przed podaniem ceny ostatecznej oferty.
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7.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.

Należy ponumerować kolejno każdą stronę oferty i spiąć zszywaczem.

UWAGA! W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu a nie stempla
pocztowego.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca jest związany z ofertą 14 dni.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. TRYB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH
WARUNKÓW KONKURSU.
Do kontaktów z oferentami upoważniona jest Pani Alicja Gajda, pokój Nr 2.
Wszystkie pytania dotyczące SIWZ proszę przesyłać na adres e-mail:
psse.wegorzewo@sanepid.olsztyn.pl lub na piśmie - fax nr (087)4272883

VIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji konkursu ofertowego, które
odbędzie się w dniu 16.12.2019 r. o godz. 10: 30 w siedzibie Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Węgorzewie, ul. 3 -go Maja 17 B. pokój nr 5.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena – 100% najniższej ceny za 1 kilometr przebiegu oraz 1 wozogodziny pracy i warunki
zawarte w pkt.II SIWZ.
X. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zmiany dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą przekazane
wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i zawiadomili o tym Zamawiającego.
2. W wyniku konkursu Zamawiający powiadomi na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty
w siedzibie Zamawiającego.
3. Z dostawcą, który podał najniższą cenę oraz spełnił wszystkie warunki SIWZ zostanie
podpisana umowa po zatwierdzeniu wyników postępowania.
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U MOWA
Zawarta w Węgorzewie w dniu ………………2019 r. pomiędzy Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną z siedzibą w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17 B reprezentowanym przez:
Dyrektora Annę Maroszyk Zamawiającym, a……………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści.
§ 1.
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje do starannego działania w zakresie usług
transportowych na rzecz Zamawiającego w PSSE w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17 B.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla PSSE w Węgorzewie.
1. Jeden samochód osobowy (wraz z kierowcą) posiadający warunki techniczne samochodu
osobowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
( tekst jednolity z 2016 r. poz. 2022 ze zm.)
2. Czas pracy 8:00 – 15:00 2-3 dni w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Transport odbywać się będzie na terenie powiatu węgorzewskiego oraz okresowo na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego ( przewóz szczepionek, prób do badań )
i inne wyjazdy służbowe.
3. W szczególnych sytuacjach epidemiologicznych wymagana jest pełna dyspozycyjność
kierowcy niezależnie od godziny i dnia tygodnia.
4. Kierowca musi posiadać prawo jazdy minimum kat. B.
§ 2.
Nadzór umowy.
1. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania usług
transportowych.
2. Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy
ze strony:
a. Zamawiającego wyznaczony został: Tomasz Pucyk telef.(087) 4272813
b. Wykonawcy - ………………………………………………………
§ 3.
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Kadry wykonawcze.
1. Niezbędne kadry do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we własnym
zakresie.
2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
§ 4.
Czas trwania umowy.
1. Umowę zawiera się na czas określony, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień do umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 5.
Wartość umowy.
1. Za wykonane usługi Wykonawca będzie wystawiał faktury i doręczał je Zamawiającemu co
najmniej 1x w miesiącu.
2. Faktury będą wystawiane w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego karty drogowe.
3. Do rozliczeń będzie stosowana stawka za 1 km przebiegu i za 1 wozogodzinę pracy.
Samochód osobowy
1 km netto –…………..zł + VAT brutto …………………….zł
1 wozogodzina netto – …………..zł +VAT brutto – …………….zł
§ 6.
Warunki płatności.
1. Zamawiający zapłaci należność za wykonaną usługę w danym miesiącu obrachunkowym
na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem, na konto Wykonawcy w terminie
14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
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3. Faktury Wykonawcy będą pokrywane z rachunku Zamawiającego:
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe
za każdy dzień zwłoki.
5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT
6. Zamawiający Upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez dodatkowej akceptacji.
§ 7.
Zakres odpowiedzialności.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
 osoby trzecie, którym powierzył wykonanie usług transportowych.
 straty bezpośrednie powstałe z jego winy.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 ewentualne szkody powstałe w wyniku zlecenia przez Zamawiającego pracownikom
Wykonawcy prac nieobjętych niniejszą umową – stanowić to będzie naruszenie warunków
umowy.
 skutki działań pracowników Zamawiającego naruszających ustalone zasady postępowania.
§ 8.
Obowiązki stron
1. Kierowca zapewni odpowiednią estetykę samochodu i komfort jazdy.
2. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie samochód, środki łączności oraz materiały
eksploatacyjne potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.
3. W sytuacji uniemożliwiającej podstawienie samochodu Wykonawca zobowiązany jest
do podstawienia samochodu zastępczego.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest ubezpieczenie samochodu tzn. OC i NW.
5. Samochód musi być sprawny technicznie i posiadać aktualny przegląd techniczny.
6. W momencie podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić aktualne
dokumenty potwierdzające stan techniczny pojazdów, ubezpieczenia samochodów oraz listę
kierowców wykonujących zamówienie.
7. Pomoc w załadunku i rozładunku samochodu jest obowiązkiem kierowcy.
8. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy ( nie podstawienie żadnego pojazdu)
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości pokrycia kosztów zastępczego środka
transportu.
§ 9.
Ograniczenia w wykonaniu umowy.

str. 7

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
spowodowane siłą wyższą, co oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze
i pozostające poza kontrolą Wykonawcy. Wykonawca może powołać się na siłę wyższą pod
warunkiem, że bez zwłoki powiadomi Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach.
2. W przypadku niemożności dokonania określonej czynności Wykonawca musi natychmiast
powiadomić o tym Zamawiającego.
§ 10.
Dodatkowe postanowienia umowy.
1. Zamawiający zapewnia miejsce parkingowe na swoim terenie dla wynajmowanego pojazdu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikłe między stronami na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie
odpowiedni Sąd dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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OFERTA CENOWA
Nazwa i siedziba oferenta:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17 B
Telefon (087)4272813
Adres e-mail: psse.wegorzewo@sanepid.olsztyn.pl
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla PSSE
w Węgorzewie.
1. Jeden samochód osobowy (wraz z kierowcą) posiadający warunki techniczne samochodu
osobowego zgodnie z Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity z 2016
r. poz. 2022)
2. Godziny pracy 8:00 – 15:00 2-3 dni w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Transport odbywać się będzie na terenie powiatu węgorzewskiego oraz okresowo na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego przewóz szczepionek, prób do badań
i inne wyjazdy służbowe
3. W szczególnych sytuacjach epidemiologicznych wymagana jest pełna dyspozycyjność
kierowcy niezależnie od godziny i dnia tygodnia.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia sytuacji awaryjnych, polegających
na zapewnieniu zastępstwa na wypadek choroby kierowcy lub awarii samochodu.
5. Pomoc w załadunku i rozładunku wynajmowanego samochodu należy do obowiązków
kierowcy.
6. Kierowca musi posiadać prawo jazdy minimum kat. B .
7. Wykonawca zapewni stałą łączność telefoniczną pomiędzy kierowcą pojazdu
a wynajmującym na swój koszt.
8. Samochód wynajmowany musi być sprawny technicznie oraz posiadać aktualne dowody
rejestracyjne i ubezpieczenie OC.
9. Kierowca odpowiedzialny jest za estetykę samochodu i komfort jazdy.
10. Oferuję następujące ceny:
a. samochód osobowy z kierowcą
b. 1km cena netto ……………zł + VAT
c. cena brutto …..…………zł – słownie ……………………….
d. 1 wozogodzina cena netto ……………..zł, + VAT
e. Cena brutto………..…..zł słownie …………………………………………….
11. Marka samochodu……………………………………………………………………….
12. Pojemność silnika……………………………………………………………………….
13. Ilość max. przewożonych osób…………………………………………………………
14. Umowa zostanie zawarta na okres od …………………… r do …………………. r
15. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
16. Akceptujemy projekt umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
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……………………………………
Data i podpis oferenta

IV. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr.1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie oferenta, że wszystkie zaoferowane usługi będące przedmiotem zamówienia
wykonane będą zgodnie ze wszystkimi wymaganiami sanitarnymi i epidemiologicznymi,
stosowanymi w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Węgorzewie.
4. Oświadczenie oferenta – zobowiązanie do zapłacenia kar za nieprzestrzeganie przepisów
sanitarnych, epidemiologicznych, bhp i przeciwpożarowych przy wykonywaniu usługi.
5. Polisa OC przewoźnika .
6. Dokumenty potwierdzające własność w/w pojazdów albo umowę najmu, dzierżawy przez
okres obowiązującej umowy.
7. Zaświadczenie o kwalifikacjach kierowców na przewożenie osób.
8. Deklaracja zastępstwa na wypadek choroby lub awarii samochodu.
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