SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(DALEJ: SIWZ)

dotycząca zadania:
Usługa okazjonalnego przewozu osób, w tym I drużyny Widzew Łódź S.A

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1986).
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I.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający:
Widzew Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680270, REGON 367362486, NIP 7282818145,
o kapitale zakładowym 4.540 000,00 zł
2. Wykonawca:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia.
3. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone będzie w trybie nieograniczonym.
3.1 W oparciu o przedmiotową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawcy
złożą ofertę w terminie do 25.02.2022 roku.
3.2 Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, albo złożyli
dokumenty lub oświadczenia w nieodpowiedniej formie, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.3 Zamawiający może wezwać Wykonawców, do złożenia, w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących wszelkich przedstawionych w postępowaniu oświadczeń lub
dokumentów oraz treści oferty.
3.4 Zamawiający przeprowadzi indywidualne negocjacje z wybranymi Wykonawcami,
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Negocjacje mają charakter poufny.
3.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o kryteria wyboru ofert.
3.6 Złożone oferty ostateczne podlegać będą ocenie komisji.

3.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę kolejno spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa okazjonalnego przewozu osób, w tym I drużyny Widzew
Łódź S.A., w sezonach 2022/2023 i ewentualnie kolejnych.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu osób autobusem o poniższej specyfikacji:
1. Rok produkcji min. 2015 r.,
2. 49 miejsc siedzących dla pasażerów,
3. Długość autobusu min. 13,5 metra,
4. Skrzynia biegów - automatyczna + intarder,
5. Zbiornik paliwa - minimum 600 litrów,
6. Pojemność luków bagażowych minimum 9,00 m³.
Przestrzeń pasażerska:

1. Zamykane schowki nad fotelami,
2. Komfortowe fotele, grubość siedzenia 15 cm, grubość oparcia 10 cm,
3. Możliwość demontażu siedzeń według własnych potrzeb,
4. Możliwość montażu stolika,
5. Gniazda 230 V oraz USB do zasilania urządzeń mobilnych dla każdego pasażera,
6. Wejście HDMI dla trenera,
7. Indywidualna klimatyzacja dla pasażerów,
8. Ekspres do kawy.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA
OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki i złożą oświadczenie, że:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących

przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) Wyrażają zgodę na obrandowanie autokaru, na wzór przedstawiony przez Klub
Widzew Łódź S.A.,
e) W przypadku usterki autokaru zapewnią środek transportu umożliwiający dotarcie
pasażerów do miejsca docelowego,
f) Środek transportu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach
zapewniających kierowcy bezpieczeństwo pracy oraz, że przestrzegane są normy czasu
pracy, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia15 marca 2006 roku - art.19 pkt. 4, oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. „o czasie
pracy kierowców”.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) 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, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się
możliwość przedstawienia odpisu pozyskanego z rejestrów internetowych Ministerstwa
Sprawiedliwości lub ewidencji CEIDG),
b) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że firma jest ubezpieczona od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
c) Oryginał lub kopię postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których
otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
d) Wycena usługi zawierająca wynagrodzenie minimalne, opłatę zmienną oraz inne opłaty
dodatkowe.
3. Wszelkie oświadczenia Wykonawca przedstawia w oryginałach, a dokumenty
w oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach (odpisach).

Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale.
4. Radcy prawni lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy)
pełnomocnictw.
5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu
skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych
warunków.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni (licząc od dnia wskazanego
jako termin składania ofert), a w przypadku wygrania postępowania do czasu zawarcia
umowy.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2023 roku.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI

ORAZ

PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Forma i zasady porozumiewania się:
a) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca
przekazują pisemnie,
b) jeśli przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nastąpiło
w inny sposób niż pisemnie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi
fakt ich otrzymania,

c) ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to
konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności,
d) Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez
Zamawiającego z ich treścią, tj. w dniach roboczych, w godz. 800 –1600 .
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Pipczyński (mail
marcin.pipczynski@widzew.com, tel.: 602815628).
VII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Wymagane dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być
naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę –
w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
6. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej, w języku polskim oraz w formie zapewniającej trwałość i czytelność
jej treści.
7. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy,
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na
zidentyfikowanie podpisu.
8. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż
określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo

też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty
dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo.
9. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były kolejno
ponumerowane, podpisane oraz trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich
przypadkowe zdekompletowanie.
10. Jeżeli w terminie określonym w SIWZ Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw,
oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających

spełnienie

warunków

udziału

w postępowaniu, bądź złoży dokumenty zawierające błędy – Zamawiający może wezwać
go do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta
i tak zostałaby odrzucona lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.
11. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych
kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres: Widzew Łódź S.A.
al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź oraz oznakowana następująco: Oferta w sprawie usługi
okazjonalnego przewozu osób, w tym I drużyny Widzew Łódź S.A. - Nie otwierać
przed dniem 28.02.2022 roku. Na kopercie zewnętrznej należy również umieścić nazwę
Wykonawcy.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać do 25.02.2022 w Sekretariacie Zamawiającego, który znajduje się
przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi (Stadion Miejski, wejście 2, I piętro).
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 28.02.2022
4. Otwarcie ofert nie jest jawne.
IX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Ceny zawarte w ofercie muszą być kompletne, jednoznaczne i obejmować wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wymaganiami określonymi w SIWZ.

2. Ocena finansowa ofert będzie dokonywana na podstawie cen netto.
3. Ceny powinny być podane w PLN. Ceny należy podać z dokładnością do pełnych jednostek
walutowych cyfrowo oraz słownie.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferty to dotyczy.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Zamawiający spośród ofert wybierze najkorzystniejszą, tj. ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający będzie brał pod uwagę również inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, takie jak jakość funkcjonalność, zastosowanie najlepszych dostępnych
technologii i termin realizacji zamówienia.
XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o kryterium oceny ofert, podane w pkt. X.
XII. INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ostatecznych oraz
dopuszczenia do niego nie więcej niż 2 oferentów, którzy przedstawiają najkorzystniejszą
ofertę.
2. O terminie negocjacji ostatecznych Zamawiający powiadomi Wykonawcę z odpowiednim
wyprzedzeniem.
3. Złożona Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
a) została złożona z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek
Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących
zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
b) treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania postępowania w sprawie zamówienia,
b) zmiany lub odwołania warunków postępowania,
c) unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn
formalnych w kolejnych przetargach Wykonawcę, który złoży oświadczenia lub poda
informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
6. Dokumenty i informacje zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach SIWZ są poufne i nie mogą być
wykorzystane do innych celów.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca
zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
9. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku
odrzucenia oferty.
10. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do
składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.

