Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.rarr.rzeszow.pl

Rzeszów: Usługi transportowe, transport drogowy osób
dorosłych. Wynajem Busa z kierowcą i sprzętem na potrzeby
projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora
organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Numer ogłoszenia: 505430 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe, transport drogowy
osób dorosłych. Wynajem Busa z kierowcą i sprzętem na potrzeby projektu: NGO sprawne jak mało
kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie usługi pod
nazwą: Usługi transportowe, transport drogowy osób dorosłych. Wynajem Busa z kierowcą i
sprzętem na potrzeby projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji
pozarządowych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis i zakres
przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 do siwz - istotne postanowienia umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. !!! Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. Ogólny zakres zamówienia: Centrum Informacji i
Wspomagania CIW do organizacji pozarządowych NGO w najdalszych zakątkach województwa,
głównie z terenów wiejskich. Usługi transportowe będą świadczone na terenie województwa
podkarpackiego - powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, m. Krosno, leski, m.
Przemyśl, przemyski, ropczycko-sędziszowski, sanocki, strzyżowski, rzeszowski, m. Rzeszów.
Usługa będzie świadczona nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przewiduje się średnio 4 wyjazdy w
miesiącu. Wyjazd nie wcześniej niż o godz. 7.00, powrót nie później niż o godz. 20.00, w dni
robocze od poniedziałku do soboty przez 28 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia: a) samochodu wraz z zamawianym wyposażeniem, b) kierowcy, c) paliwa, d)
ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu, e)
wszelkie inne opłaty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Środek transportu: BUS, rok
produkcji nie wcześniej niż 2002 r. Bus musi być wyposażony w: a) w miejsca siedzące w ilości
minimum 6 plus 1 (kierowca), stolik dla minimum 4 osób, b) laptopa, z dostępem do mobilnego
Internetu min. 10GB danych na miesiąc, wg specyfikacji. c) drukarkę. Specyfikacja laptopa: a)
przekątna ekranu LCD 15.6 cali LED, b) min. nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli c)
min. procesor IntelCore min. seria i3, 2,3GHz, 2 rdzenie d) min. wielkość pamięci RAM min 3GB e)
min. pojemność dysku twardego min 500GB f) napęd optyczny DVD+/-RW DL g) wyjścia karty
graficznej wyjście D-Sub oraz wyjście HDMI h) karta dźwiękowa stereo oraz wejście mikrofonu i)
czytnik kart pamięci Memory Stick, MMC, MS-Pro, SD, SDHC, SDXC j) komunikacja WiFi IEEE
802.11b/g/n, Bluetooth, LAN 1 Gbps k) interfejsy min. 2x USB l) dodatkowe
wyposażenie/funkcjonalność wbudowany mikrofon oraz kamera 1.3 Mpix ł) system operacyjny
min.Windows 7 Home Premium m) oprogramowanie min. office 2007 ver OEM n) myszka.
Specyfikacja drukarki: a) drukarka monochromatyczna laserowa A4, b) zespół drukowania
dwustronnego, c) języki drukowania PCL5e, PCL6, d) rozdzielczość min 2400 x 600dpi. Samochód
musi przez cały okres związania umową posiadać: niezbędne ubezpieczenie i możliwość
poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych, dostosowany do pory roku i warunków
atmosferycznych, opony letnie lub zimowe. Liczba osób dowożonych na jednej trasie - do 6 osób.

Szacunkowa liczba wyjazdów w miesiącu: minimum 1, maksimum 8. Planowane kilometry do
przejechania, na miesiąc minimum 100 km maksimum 600 km. W jednym dniu maksymalnie jeden
zamówiony wyjazd. Rozliczenia za przejazd będą dokonywane na podstawie faktycznie
przejechanych kilometrów, według stawki obowiązującej za kilometr przebiegu. Zamawiający
będzie informował Wykonawcę o planowanych trasach i godzinach przewozów w zależności od
potrzeb Zamawiającego nie później niż 2 dni przed planowanym przewozem. W przypadku nie
wykonania usługi przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku Wykonawcy
zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi. W
przypadku awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka
transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy. Harmonogram trasy dnia
wyjazdowego: a) Wyjazd z umówionego punktu, wszystkie przejazdy odbywać się będą na terenie
województwa podkarpackiego. Miejscem wyjazdu będą: Rzeszów, Lesko, Jasło, Przemyśl. b)
Przejazd do zaplanowanego miejsca wg wcześniejszego zgłoszenia. c) Postój maksymalnie 4
godziny, w czasie którego: - wewnątrz busa przebywać będą: doradca wraz z osobami
korzystającymi z doradztwa i z wyposażenia (stolik, laptop, drukarka). lub - postój mniej niż 4
godziny i w tym czasie przejazd do innego miejsca wg wcześniejszego zgłoszenia i wg potrzeb
Zamawiającego. W czasie postoju przez 4 godziny kierowca musi być do dyspozycji
Zamawiającego. a) Szacunkowa liczba godzin postoju na miesiąc minimum 4 maksimum 32
godziny. b) Przejazd z powrotem wg wcześniejszego planu dnia wyjazdowego. Do oferty należy
dołączyć wycenę za jeden kilometr przejazdu i wycenę za jedną godzinę postoju. Szacunkowa
liczba kilometrów do przejechania 16 800,00 km (600 km x 28 miesięcy), maksymalna liczba godzin
postoju 896 godzin (32 x 28 miesięcy). Termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż 10 styczeń
2013 roku do 30 kwiecień 2015 roku. Przez cały okres świadczenia usługi wykonawca musi
posiadać stosowne zezwolenia tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienia
uzupełniające mogą być realizowane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w sytuacji
gdy: 1) w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, 2) stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego, 3) polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień tj. usługi polegające na transporcie osób dorosłych finansowanych z projektu
pn: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w woj.

podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V - Dobre
rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie5.4.2 - Rozwój
dialogu obywatelskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 4)
zamówienia uzupełniające zostaną zlecone dotychczasowemu wykonawcy tj. wykonawcy
zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedno
zamówienie - usługę z zakresu transportu osób.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, 2) licencja na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia. 4) Zasoby innych podmiotów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Jeżeli
wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia
dotyczącej tych podmiotów (tj. wymaga się przedłożenia informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert). 5) Uwagi dotyczące formy składanych
dokumentów. 5.1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być na każdej
stronie dokumentu. 5.2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 5.3) W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa
w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z
dnia 30 grudnia 2009 r., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 5.4)
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości. 6) (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.
Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii notarialnie
poświadczonej. 7) Zakres dla podwykonawców. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w
ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. (jeżeli
dotyczy). 8) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zasady
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielnie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia

zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pokój nr 314.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.12.2012 godzina 11:30, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959
Rzeszów, ul. Szopena 51, pokój nr 317 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Źródło finansowania: Projekt: NGO sprawne jak mało kto. Projekt
wsparcia sektora organizacji pozarządowych w woj. podkarpackim w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój
potencjału trzeciego sektora Poddziałanie5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..
IV.4.17) Czy 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 przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

