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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
,,ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB  W LATACH w 2016 ROKU NA RZECZ 

POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO” 

(nr postępowania: 02/2015) 

 

wg kodów CPV 60.11.20.00-6 
 

 

1. Zamawiający: Polski Związek Szermierczy w Warszawie, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65a, 

tel./fax. (0 22) 827 28 25.  

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony art. 39 – 46 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 03.12.2015 r.  

4. Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.pzszerm.pl  

5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób w 2016 roku na rzecz Polskiego 

Związku Szermierczego.. 

5.2. Wymagany zakres zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 3.1 – 3.16 SIWZ. 

5.3. Wielkość zamówienia: poniżej 207 000 euro 

5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.  

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków:  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy: 

8.1. Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) 
Dokonanie oceny spełnienia warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 

dokumentów. 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę: 

9.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 3 do SIWZ. 

9.2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

9.3. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 z 2007 r., poz. 331 ze zm.) lub o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z wykazaniem podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, załącznik nr 4 do SIWZ. 

9.4. Dokumenty potwierdzające aktualny stan techniczny pojazdów mechanicznych będących w 

dyspozycji Wykonawcy, którymi będzie świadczona usługa 

http://www.pzszerm.pl/


9.5. Dokumenty potwierdzające aktualny stan techniczny pojazdów mechanicznych będących w 

dyspozycji Wykonawcy oraz potwierdzające posiadanie Europejskiego Standardu Emisji Spalin 

(minimum EURO 5), którymi będzie świadczona usługa. 

9.6. Wykaz pracowników, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotu zamówienia, z minimum 5 

– letnim stażem zawodowym w prowadzeniu autobusów. 

9.7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 złotych. 

9.8. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób dla 

Wykonawcy. 

9.9. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

9.10. Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu osób autokarem. 

10. Wadium nie wymaga się. 

11. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto oferty: 

 cena    waga – 97 % 

 rok produkcji pojazdu   waga – 3% 

12. Miejsce i termin składania ofert:  

Siedziba Zamawiającego, w terminie do dnia 11.12.2015r. do godz. 15.45 

13. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.  

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

15. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy odnoszące się do dynamicznego 

systemu zakupów.  

16.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

18. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie określonym w pkt. 25 SIWZ. 

19. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT 

OKREŚLONYCH  

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA: 
 

 

 

,,ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB  W 2016 ROKU NA RZECZ 

POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO” 

(nr postępowania: 02/2015) 

 

wg kodów CPV 60.11.20.00-6 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY 

W WARSZAWIE 

02-094 WARSZAWA 

UL. GRÓJECKA 65 A 

 

                             
 

      Specyfikację zatwierdził: 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

Warszawa, 03 grudnia 2015r. 



SPIS TREŚCI 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Termin realizacji zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, ogólne warunki  umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawał z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

18. Informacje dotyczące ofert częściowych 

19. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej.  

20. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających. 

21. Informacje dotyczące ofert wariantowych. 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych. 

24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 

25. Inne informacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o „ustawie 

Pzp” lub „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.). 

 
1. Zamawiający:  Polski Związek Szermierczy 

 ul. Grójecka 65a  

   02-094 Warszawa 

   tel.: (22) 827 28 25, fax: (22) 828 58 06 

 strona internetowa: http://www.pzszerm.pl/ 

  godziny pracy: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób  w 2016 roku na rzecz 

Polskiego Związku Szermierczego. 

3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie usług publicznego transportu drogowego w 2016 roku, 

a w szczególności planuje się wyjazdy zawodników z różnych miejsc w Polsce (głównie: 

Warszawa, Gdańsk, Katowice, Toruń) po Europie (Bratysława, Zagrzeb, Budapeszt) 

włącznie ze sprzętem szermierczym o wymiarach 140 cm x 80 cm x 40 cm. 

Planowane miejsca dojazdów jak i ilość osób związana jest z możliwością zmiany 

miejsca rozgrywania zawodów oraz zmianą ilości osób podróżujących, co powiązane 

jest z zamówieniem mniejszego lub większego rodzaju transportu. 

Łączna planowana ilość tras w ciągu trwania umowy wyniesie około 120.000 km w 

tym około 36 000 km minibusami i około 84 000 km autobusami. Należy przyjąć 

założenie, że połowa tras przejazdu będzie przebiegała w Polsce, 

a pozostała poza jej granicami. 

Każdorazowo trasę przejazdu ustalał będzie Zamawiający lub osoba wyznaczona 

przez Polski Związek Szermierczy jako dysponenta pojazdu.  

Jednocześnie Zmawiający informuje, że w trakcie trwania umowy jednorazowo 

przez okres 2 dni w roku będzie korzystał z dwóch autobusów 50–cio osobowych na 

terenie m. st. Warszawy. W trakcie w/w przedsięwzięcia autobusy pokonają dystans 

o długości około 200 km każdy. 

3.2. Transport odbywał się będzie się na terenie Europy.  

3.3. Wykonawca usługę transportu świadczyć będzie pojazdem typu Minibus i Autokar. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, że realizacja usług transportowych przedmiotowego 

postępowania odbywać się będzie pojazdami typu Minibus 

i Autokar posiadającymi Europejski Standard Emisji Spalin EURO 5 oraz posiadającymi 

sprawne pasy bezpieczeństwa dla każdego uczestnika podróży. 

3.4. Koszty pobytu i wyżywienia kierowców w miejscach docelowych pokrywa 

Wykonawca i należy je uwzględnić w obliczeniu ceny oferty.  

3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o ilości kierowców, którzy są 

niezbędni do wykonania zadania w terminie. (jednak nie więcej niż dwóch kierowców w 

dane miejsce). 

3.6. Wykonanie przedmiotu umowy następować będzie nie później niż od otrzymania przez 

Wykonawcę informacji telefonicznie lub listownie (dostępne formy: fax, e-mail, 

listownie), chyba, że Zamawiający wyznaczy późniejszy termin lub wcześniej powiadomi 

Wykonawcę o planowanym zapotrzebowaniu na świadczenie usługi. 



3.7. Wykonawca wykona usługę stanowiącą przedmiot umowy angażując własnych 

pracowników. 

3.8. Wykonawca odpowiada za straty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia przewożonych 

osób i mienia lub uszkodzenie przewożonego mienia w wysokości ustalonej na 

podstawie protokołu sporządzonego na tę okoliczność i podpisanego przez obie 

strony. 

3.9. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa 

oraz odpowiada za właściwą organizację pracy. 

3.10. Usługa transportu będzie wykonywana samochodem sprawnym technicznie. Wykonawca 

zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić aktualne badanie 

techniczne. 

3.11. W przypadku awarii pojazdu na trasie, Wykonawca jest zobligowany do zorganizowania 

transportu zastępczego na koszt Wykonawcy.  

3.12. Wykonawca oświadcza, że pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy posiadają 

stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. 

3.13. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, 

organizacyjnych i danych osobowych Zamawiającego lub mających z nim związek, 

uzyskanych w trakcie współpracy, niezależnie od formy ich pozyskania i ich źródła, 

3.14. Wykonawca oświadcza, że pracownik wykonujący usługę będzie posiadał  aktywny 

telefon komórkowy w celu zapewnienia stałego kontaktu z przedstawicielem 

Zamawiającego. 

3.15. Wykonawca zobowiązuje się podstawić samochód w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

3.16. Wykonawca przy wykonywaniu usługi zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt celem 

uniknięcia jego zniszczenia lub uszkodzenia. 

4. Termin realizacji zamówienia  

Usługa publicznego transportu drogowego będzie realizowana sukcesywnie od 

01.01.2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku w terminach zgłoszonych przez 

Zamawiającego. 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące:  

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie określa dokładnych wymogów, po zapoznaniu się z przedmiotem 

zamówienia i sposobem realizacji Wykonawca winien ocenić czy spełnia powyższe 

wymagania tj.: czy posiada odpowiednie uprawnienia, posiada wiedzę i doświadczenia  



w zakresie dostaw środków czystości, dysponuje odpowiednim potencjałem  technicznym  

i osobami zdolnymi wykonać zamówienie w terminie i zgodnie z umową, posiada 

odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową by zrealizować zamówienie. 

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których brak 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie należą do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 

50 z 2007 roku, poz. 331 ze zm.), chyba że mimo powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 

     Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:  

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela 

się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;   

2)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania;  

3)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 

spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca 

spełnił.  

  Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu 

składania ofert na wezwanie Zamawiającego, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

  Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków, po wezwaniu 

Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów,  skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania.  

 Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz zasadami ustawy, co do sposobu jej przygotowania oraz 

warunków realizacji zamówienia.  

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

a) Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5 ust. 1) wszyscy 

Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie pisemne o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu określonym w zał. nr 

2 do SIWZ); 

2) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 z 2007 r., poz. 

331 ze zm.) lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

wykazaniem podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (na 

formularzu określonym w załączniku nr 4 do SIWZ).  



3) Dokumenty potwierdzające aktualny stan techniczny pojazdów 

mechanicznych będących w dyspozycji Wykonawcy oraz 

potwierdzające posiadanie Europejskiego Standardu Emisji Spalin 

(minimum EURO 5), którymi będzie świadczona usługa; 

4) Wykaz pracowników, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotu 

zamówienia, z minimum 5 – letnim stażem zawodowym w prowadzeniu 

minibusów lub autobusów; 

5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż 50.000,00 złotych; 

6) Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie 

drogowym osób dla Wykonawcy. 

7) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

8) Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu osób 

autokarem. 

b) Na potwierdzenie spełnienia warunków (braku podstaw do wykluczenia) 

określonych w pkt 5 ust. 2) wszyscy Wykonawcy muszą złożyć następujące 

dokumenty  

i oświadczenia: 

1) oświadczenie pisemne o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania 

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na 

formularzu określonym w zał. nr 3 do SIWZ); 

c) Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5 ust. 1) Wykonawcy, 

którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, przedłożyć muszą  następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie pisemne o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu określonym w zał. nr 

2 do SIWZ); 

d) Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5 ust. 2) Wykonawcy, 

którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, przedłożyć muszą  następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie pisemne o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania 

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na 

formularzu określonym w zał. nr 3 do SIWZ). 

e) Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 5 ppkt. 3 wszyscy 

Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 z 2007 r., poz. 

331 ze zm.) lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

wykazaniem podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (na 

formularzu określonym w załączniku nr 4 do SIWZ).  



Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia dostarcza się w oryginale lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku nie złożenia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy 

Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może udostępnić ofertę wraz z 

załącznikami zainteresowanym Wykonawcom. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia pisemnie na adres Zamawiającego (adres podany 

w pkt 1 niniejszej Specyfikacji) lub faksem na numer (22) 827 28 25. 

  W korespondencji należy powoływać się na numer postępowania: 02/2015. 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wpłynął po upłynie po upływie terminu składanie wniosku, o którym w pkt 7 ppkt 2 

SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  

4) Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym w pkt 7 ppkt 2 SIWZ.  

5) Zamawiający prześle treść zapytań wraz z treść wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

umieści treść zapytań wraz z treść wyjaśnieniami na stronie internetowej: 

www.pzszerm.pl . 

6) Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

7) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ oraz treść dokumentów 

składających się na SIWZ. Dokonane modyfikacje Zamawiający prześle pocztą i 

faksem lub pocztą elektroniczną tym Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.  

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym wszystkich Wykonawcom, którym przekazano 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści informację o zmianie 

terminu składania ofert na stronie internetowej: www.pzszerm.pl . 

8) Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są następujące osoby: 

- w sprawach merytorycznych - Jacek Słupski – Sekretarz Generalny Polskiego 

Związku Szermierczego. tel. +48 22 827 28 25; 

http://www.pzszerm.pl/
http://www.pzszerm.pl/


- w sprawach proceduralnych – Jerzy Podrucki tel. kom. 734 176 569. 

9) Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz w formie 

faksu oraz e-mail. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji 

przekazanych za pomocą faksu i e-mail zgodnie z art. 27 ust. 2 każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. 

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. w dni 

robocze od godz.8:00 do 16.00. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1) Przed sporządzeniem oferty należy zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty.  

2) Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem czytelnym, zgodnie z formularzem 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca wypełnia ofertę w zakresie 

tych części, na które składa ofertę. 

3) W skład oferty wchodzą dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ. 

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

7) W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty załączył kopię jakiegoś 

dokumentu, kopia ta musi być poświadczona na każdej stronie za zgodność z oryginałem 

przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z 

oryginałem”. 

8) Wszystkie strony oferty w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym powinny być 

spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

9) Poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 

osoby/osób uprawnionych do podpisywania oferty. 

10) Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. 

11) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed terminem składania ofert.  

12) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 

których Wykonawca składający ofertę zastrzega, że nie mogą być one udostępnione i 



opatrzył je klauzulą „Nie udostępniać” oraz załączył jako odrębną, zapakowaną część 

oferty.  

14) Kilku Wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy oraz składają 

dokumenty wymienione w pkt. 6a i 6b SIWZ dla każdego partnera z osobna.  

15) Koperta (nieprzejrzyste opakowanie) zawierająca ofertę (materiały i dokumenty 

ofertowe) powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz opatrzona napisem: 

„Oferta na świadczenie usług przewozu osób  w 2016 roku na rzecz Polskiego 

Związku Szermierczego”, a ponadto musi opatrzona być nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy oraz napisem „Nie otwierać przed dniem 11.12.2015 roku do godz. 1615”.  

16) Oferty błędnie oznaczone, które omyłkowo z tego powodu zostaną otwarte, będą 

odsyłane do Wykonawcy i nie będą brane pod uwagę przy otwarciu ofert. Wykonawcy 

będzie przysługiwało prawo dosłania po raz kolejny oferty w opakowaniu prawidłowo 

oznaczonym w terminie składania ofert.  

17) Oferty w kopertach naruszonych lub niezamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie 

zostaną przyjęte. 

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Składanie ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Polskiego Związku Szermierczego  
ul. Grójecka 65a, do dnia 11.12.2015 r. do godz. 15:45  
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub 
opakowaniach zaadresowanych do Zamawiającego na adres: 

Polski Związek Szermierczy 
02-094 Warszawa ul. Grójecka 65a 

2) Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2015 r. o godz. 16:15 w siedzibie Polskiego 

Związku Szermierczego ul. Grójeckiej 65a. 

3) Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem kopert z ofertami zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

  

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) Wykonawca określi cenę brutto za jeden kilometr wykonania przewozu na załączonym do 

SIWZ formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Cena brutto za jeden kilometr wykonania przewozu powinna zawierać wszystkie koszty 

związane z pracą kierowcy, przewozem zawodników i eksploatacja pojazdu, m.in.: 

a) opłaty za korzystanie z autostrad; 

b) opłaty parkingowe; 

c) wyżywienie kierowcy w czasie przejazdu do miejsca docelowego; 

d) pobyt i wyżywienie kierowcy w trakcie zawodów szermierczych; 

e) praca kierowcy; 



f) koszt eksploatacji pojazdu – paliwo, płyny technologiczne, ewentualne naprawy 

w przypadku awarii; 

g) itp. 

3) Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie 

oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy  

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny. 

5) Zamawiający oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7) W cenę oferty wliczone powinny być koszty dojazdu, realizacji usługi (zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia) oraz wszelkie inne koszty. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny. 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem: 

Cena (brutto) oferty    – 97% 

Rok produkcji pojazdów  - 3%. 

2) Ocena punktowa oferty: 

-  Ocenie podlegać będzie cena ofertowa (brutto). 

- Ocena punktowa oferowanej ceny polegać będzie na porównaniu cen oferowanych przez 

poszczególnych Wykonawców z ceną najniższą z oferowanych, przyjętą jako cena 

odniesienia. 

-  Ofertom przyznane będą punkty obliczane według wzoru:  

 

Kryterium ceny S 

  S = (CN : Co) x 97 

w tym: 

C  – cena oferty 

CN  – cena odniesienia (najniższa z oferowanych) otrzyma 97 punktów 

CO  – cena ofertowa 

Kryterium rok produkcji pojazdów  R będzie ocenione w następujący sposób:  

Punkty w tym kryterium (tj. maksymalnie 3 pkt ) zostaną przyznane Wykonawcy, który 

wykaże w ofercie pojazdy wyprodukowane w roku 2009 i nowsze, spełniające 

wymagania Zamawiającego określone w dokumentach załączonych do oferty zgodnie z 

pkt.6 ust. a pkt. 3 SIWZ (potwierdzających stan techniczny pojazdów). W przypadku 



wykazania pojazdów starszych tzn. wyprodukowanych przed rokiem 2009 Wykonawca 

nie otrzyma punktów.  

Punkty przyznawane będą zgodnie z zasadą: maksymalnie 3 punkty przy czym, w 

przypadku wykazania pojazdu wyprodukowanego w latach:  

- 2009 - 2011 – Wykonawca otrzyma 1,5 pkt;  

- 2012 - 2015 rok produkcji pojazdu i pojazdy nowsze – Wykonawca otrzyma 3 pkt.  

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże liczbę pojazdów (minimum dwa Minibusy i dwa 

Autokary), Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie wszystkie wykazane pojazdy 

biorąc pod uwagę cztery pojazdy (w tym dwa Minibusy i dwa Autokary) z najnowszym 

rokiem produkcji. Pozostałe pojazdy wskazane ponad wymagania Zamawiającego 

minimalną liczbę pojazdów, posiadające starszy rok produkcji nie będą brane pod uwagę 

przy ocenie. Jeżeli Wykonawca wykaże kilka pojazdów posiadających taki sam rok 

produkcji, Zamawiający losowo wybierze do oceny pojazdy w liczbie minimalnie 

wymaganej (minimum dwa Minibusy i dwa Autokary), spełniające wymagania 

Zamawiającego, np. jeżeli Wykonawca składając ofertę  wykaże 5 pojazdów 

wyprodukowanych odpowiednio w roku 2009, 2009, 2010,2010 i 2013, Zamawiający do 

oceny wybierze 2 pojazdy: pojazd z rokiem produkcji 2013 (najnowszym) i losowo jeden 

spośród dwóch pojazdów wyprodukowanych w 2010 roku, natomiast pozostałe pojazdy 

nie będą brane pod uwagę. 

3) Ocena końcowa dokonana będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny w 

kryterium: „cena oferty ” (C), „rok produkcji pojazdów” (R).  

4) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna liczba punktów – 100.  

Ocena końcowa = C + R 

5) Za ofertę najkorzystniejszą w danej części uznana zostanie oferta Wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska 

najwyższy wynik będący sumą punktów w kryterium „cena oferty” i „rok produkcji 

pojazdów”.  

6) Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

7) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8) Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę z poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, Zamawiający dokona oceny przedmiotowej oferty, zgodnie z art. 91 ust. 3a 

ustawy – PZP. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę nie podlegającą 

odrzuceniu i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych  

w specyfikacji, a cena ofert nie przekroczy możliwości finansowych Zamawiającego.  



2) O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty oraz zamieści powyższą informację na stronie internetowej: www.pzszerm.pl. 

3) Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 

umowy. 

4) Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w swojej siedzibie lub będzie wymagał by 

Wykonawca, w terminie 5 dni od przesłania umowy w formie elektronicznej, dostarczył (na 

własny koszt) ją w dwóch/trzech egzemplarzach (podpisanych) do siedziby 

Zamawiającego.  

5) Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający 

zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

15. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, ogólne warunki  umowy albo 

wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawał z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej, o której mowa w art. 99 ustawy Pzp.  

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od:  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

Wszelkie pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej znajdują się w dziale 

VI, art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18. Informacje dotyczące ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

19. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

20. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

21. Informacje dotyczące ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

http://www.pzszerm.pl/


22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzszerm.pl 

Adres poczty elektronicznej:  j.slupski@pzszerm.pl.   

Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcom, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w 

walutach obcych.  

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 

zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w walucie krajowej (PLN). 

24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.  

25. Inne informacje. 

a) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Wykonawca przygotowuje ofertę i składa ofertę na własny koszt; 

b) Zamawiający nie określa żadnych wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4; 

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

którą zamierza powierzyć podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zamierza 

powierzyć część zamówienia podwykonawcom. Ponadto w przypadku gdy 

przedmiot zamówienia będzie realizowany we współpracy z innym Wykonawcą 

powinien on posiadać umowę regulującą współpracę podmiotów występujących 

wspólnie określającą jednoznacznie sposób reprezentowania wspólników.  

d) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia; 

e) Zamawiający informuje, że zakazuje się zmian postanowień zawartej 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. 

f) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią 

wszystkich dokumentów przetargowych.  

g) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie 

przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

26. Warunki zmiany zawartej umowy.  

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności 

wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.  

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

wyłącznie w przypadku:  

1) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na 

realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych 
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podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości 

niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom),  

2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w ofercie 

(podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych), 

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego powyżej 

(pkt. 26 ust. 2 ppkt. 2), Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  
4) zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na 

cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,  

5) zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

lub na wniosek Zamawiającego,  

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy.  

7) ewentualnej zmiany pojazdu jakim świadczone są usługi przewozu osób, z 

zastrzeżeniem, że standard pojazdu winien być taki sam lub wyższy od określonego w 

niniejszej SIWZ standardu pojazdu, a rok produkcji pojazdu taki sam lub nowszy od 

zaoferowanego w ofercie roku produkcji jak również, że pojazdy winny posiadać 

wymagane ubezpieczenia. Zamawiający dokona weryfikacji pojazdu na podstawie 

przekazanego przez Wykonawcę opisu pojazdu oraz kserokopii polis ubezpieczeniowych i 

dowodu rejestracyjnego (poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 

pod rygorem niedopuszczenia tego pojazdu do świadczenia usług przewozu osób na 

zlecenie Zamawiającego.  

Załącznikami do SIWZ są: 

 Formularz Ofertowy „Oferta”, załącznik nr 1, 

 Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

 Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 2, 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  

Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 3, 

 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z wykazem 

podmiotów należących do tej grupy lub o braku przynależności do grupy 

kapitałowej, załącznik nr 4, 

 Wzór umowy, załącznik nr 5. 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

nr sprawy 02/2015 

Wykonawca 

 

( pieczęć firmowa wykonawcy) 

Nazwa:  ………………….. 

Adres:  …………………..  

Nr REGON:  ………………….. 

Nr NIP:  ………………….. 

Tel./fax: ………………….. 

e-mail:  ………………….. 

POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY  

W WARSZAWIE 

ul. Grójecka 65a 

02-094 WARSZAWA 

 

O F E R T A 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług 

przewozu osób  w 2016 roku na rzecz Polskiego Związku Szermierczego oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

  

Stawka z 1 km 

w RP zł brutto 

Stawka za1 km 

zagranicą zł 

brutto 

Minibus 16 osób + 

kierowca 

  
Minibus 20 osób + 

kierowca   

Minibus 25 osób + 

kierowca   

Autokar 30 osób + 

kierowca   

Autokar 50 osób + 

kierowca   

 

Cena oferty brutto = stawka brutto za 1 km przewozu MINIBUSAMI (16+20+25 

osobowymi) na terenie kraju + stawka brutto za 1 km przewozu MINIBUSAMI 

(16+20+25 osobowym) poza granicami kraju + stawka brutto za 1 km 

AUTOBUSAMI (30+50 osobowymi) na terenie kraju + stawka brutto za 1 km 

AUTOBUSAMI (30+50 osobowymi) poza granicami kraju i wynosi ……………. 

(słownie: ………………………………………………………….). 

2. Oświadczam: 

a) że czuję się związany  ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu 

składania ofert; 



b) że zapoznałem się z projektem umowy załączonym do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz 

zobowiązuję się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego (zgodnie z SIWZ); 

c) że przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z SIWZ i zapisami 

umowy; 

2. że podwykonawcom powierzone zostanie wykonanie następujące części zamówienia (jeżeli 
dotyczy):……………………………………………………  

3. Osoby uprawnione (imię i nazwisko) do reprezentowania Wykonawcy, składania 

oferty i zawarcia umowy (wymagane o ile nie wynika to z załączonych do oferty 

dokumentów):  

…………………………………………………………………………………………… 

4. Wybór oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził* do powstania obowiązku 

podatkowego po stronie Polskiego Związku Szermierczego w Warszawie.  

5. Oferta została złożona na…............ kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną 

część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

a. …............................................................................................................... 

b. …............................................................................................................... 

c. …............................................................................................................... 

d. …............................................................................................................... 

e. …............................................................................................................... 

 

 

 

   ….................................     …................................................... 

       /miejscowość i data/       /podpis uprawnionej osoby działającej w imieniu Wykonawcy 

lub Wykonawcy/” 

 

 

 

 

 
(*) niepotrzebne skreślić



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

nr sprawy 02/2015 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 

 

 

Nazwa wykonawcy ….................................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy  …................................................................................................................... 

 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  

,,Świadczenie usług przewozu osób  w 2016 roku na rzecz Polskiego Związku 

Szermierczego”, nr sprawy 02/2015” 

ja (my), niżej podpisany (podpisani), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, którego nazwa 

jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie (upoważnienie stanowi załącznik do 

oferty) lub wpisany (wskazany) w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  

w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) Wykonawcy oświadczam (oświadczamy), 

iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w 

tym:  

 

 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

 posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

 dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

 ….................................................... 
/data, podpis i pieczęć Wykonawcy  lub uprawnionej osoby działającej w imieniu 

Wykonawcy/ 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

nr sprawy 02/2015 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie  

art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) 

 

 

 

Nazwa wykonawcy ….................................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy  …................................................................................................................... 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

,,Świadczenie usług przewozu osób  w 2016 roku na rzecz Polskiego Związku 

Szermierczego”, nr sprawy 02/2015” 

ja (my), niżej podpisany (podpisani), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, którego nazwa 

jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie (upoważnienie stanowi załącznik do 

oferty) lub wpisany (wskazany) w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  

w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) Wykonawcy oświadczam (oświadczamy), 

iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: 

 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
  

1) wykonawców,  w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 

oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  



 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;  

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką 

komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 

odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 

urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 



przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 

….................................................... 
/data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub uprawnionej osoby działającej w imieniu 

Wykonawcy/ 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

nr sprawy 02/2015 
 

……………………………………… 

(pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności do grupy kapitałowej 

Nazwa Wykonawcy   ….................................................................... 
 

Adres Wykonawcy   …..................................................................... 

 

Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie 

z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa: 

1. ………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na …................................... 

 

….........................................................................................................................................................

..... 
 

….........................................................................................................................................................

..... 

 

Oświadczamy, że: 

 

1. nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50 z 2007r, poz. 331 ze zmianami);* 

2. należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50 z 2007r, poz. 331 ze zmianami), do której należą także podmioty 

(podać nazwy i adresy wszystkich podmiotów):* 

…………………......................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................

........................................................................ 

 

 

___________________  ________________ 

 ________________________ 

 miejscowość    data   podpis Wykonawcy lub 

osoby 

                   upoważnionej 
 

 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

nr sprawy 02/2015 

/wzór umowy/ 

 

 
UMOWA NR ……………….. 

o zamówienie publiczne 

 

zawarta w dniu .............................. w Warszawie, pomiędzy: 

 
1. Polskim Związkiem Szermierczym z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez:  

 
Sekretarza Generalnego – Jacka SŁUPSKIEGO 
Głównego Księgowego – Annę LEWANDOWSKĄ 

 

 zwanego w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,  
a 

2. ……………………………………………………….  z siedzibą …………   przy ulicy 

……………………….., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla ........................... w .......................................... Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….. NIP 

……………………………..,  

reprezentowaną przez: 

 

................................................................................................................. 

 

................................................................................................................. 

     zwaną w dalszej części umowy: „Wykonawcą”. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego                   

w wyniku postępowania przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawarta została umowa o treści następującej: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób  w 2016 roku na rzecz 

Polskiego Związku Szermierczego. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie usług publicznego transportu drogowego w 2016 roku, a 

w szczególności planuje się wyjazdy zawodników z różnych miejsc w Polsce (głównie: 

Warszawa, Gdańsk, Katowice, Toruń)  po Europie (np. Bratysława, Zagrzeb, Budapeszt) ze 

sprzętem szermierczym o wymiarach 140 cm x 80 cm x 40 cm. 

Planowane miejsca dojazdów jak i ilość osób mogą ulec zmianie, co związane jest z 

możliwością zmiany miejsca rozgrywania zawodów oraz zmianą ilości osób 

podróżujących, co powiązane jest z zamówieniem mniejszego lub większego rodzaju 

transportu. 

Jednocześnie Zmawiający zastrzega sobie w u mowie prawo do korzystania z dwóch 

autobusów 50-cio osobowych, będących we władaniu Wykonawcy, na terenie m. st. 

Warszawy przez okres 2-ch dni w roku. W trakcie w/w przedsięwzięcia autobusy 

pokonają dystans około 200 km każdy.  



 

3. Łączna planowana ilość tras w ciągu trwania umowy wyniesie około 120.000 Km 

4. Transport odbędzie się na terenie Europy. W sytuacjach wyjątkowych odbywać się będzie w 

soboty i w niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 

5. Wykonawca usługę transportu świadczyć będzie pojazdami marki ……………………….. 

model ………………….  

6. Koszty pobytu i wyżywienia kierowcy w miejscach docelowych pokrywa Wykonawca. 

7. Każdorazowo trasę przejazdu ustalał będzie Zamawiający lub osoba wyznaczona przez 

Polski Związek Szermierczy jako dysponent pojazdu.  

§ 2. 

Realizacja umowy 

1. Wykonanie zobowiązany jest każdorazowo być gotów do świadczenia usługi zgodnie  

z przedmiotem zamówienia w ciągu dwóch dni od przekazania przez Zamawiającego 

informacji o potrzebie świadczenia usługi.  

2. Wykonawca wykona usługę stanowiącą przedmiot umowy angażując własnych 

pracowników. 

3. Wykonawca odpowiada za straty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia przewożonych 

osób i mienia lub uszkodzenie przewożonego mienia w wysokości ustalonej na podstawie 

protokołu sporządzonego na tę okoliczność i podpisanego przez obie strony.  

4. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa oraz 

odpowiada za właściwą organizację pracy. 

5. Usługa transportu będzie wykonywana samochodami sprawnymi technicznie, posiadającymi 

Europejski Standard Emisji Spalin (minimum EURO 5), posiadającym sprawne pasy 

bezpieczeństwa dla każdego uczestnika podróży. Wykonawca zobowiązany jest na każde 

żądanie Zamawiającego przedstawić aktualne badanie techniczne. 

6. Wykonawca oświadcza, że pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy posiadają 

stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. 

7. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, 

organizacyjnych i danych osobowych Zamawiającego lub mających z nim związek, 

uzyskanych w trakcie współpracy, niezależnie od formy ich pozyskania i ich źródła, 

8. Wykonawca oświadcza, że pracownik wykonujący usługę będzie posiadał  aktywny telefon 

komórkowy w celu zapewnienia stałego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się podstawić samochód w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. W przypadku awarii pojazdu na trasie, Wykonawca jest zobligowany do zorganizowania 

transportu zastępczego na swój koszt. 

11. Wykonawca przy wykonywaniu usługi zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt celem uniknięcia 

jego zniszczenia lub uszkodzenia. 

12. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego. 

13. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, której kopia stanowi załącznik nr 2 

do umowy. 



14. Po wykorzystaniu 80% wartości brutto umowy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić 

pisemnie Zamawiającego.  

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie nie przekraczające łącznej kwoty z oferty, tj.: 

netto: ………………..zł, (słownie: ……………………….. złotych),  

brutto:………………..zł (słownie:  ……………………….. złotych). 

  

Stawka za1 km 

w RP 

zł brutto 

Stawka za 1 km 

zagranicą 

zł brutto 

Minibus 16 osób + 

kierowca 

  
Minibus 20 osób + 

kierowca   

Minibus 25 osób + 

kierowca   

Autokar 30 osób + 

kierowca   

Autokar 50 osób + 

kierowca   

Kilometry liczone będą od podstawienia samochodu, o którym mowa w § 2 ust. 9 do 

miejsca docelowego usługi.  

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotowej 

umowy następować będzie za faktycznie zrealizowaną usługę. 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi  będzie 

następować na podstawie faktury wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę, nie 

później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia, w którym została wykonana usługa. 

Wykonawca załączy rozliczenie godzin pracy oraz ilość przejechanych kilometrów, 

potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia 

faktury bez podpisu Zamawiającego na fakturze na adres: Polski Związek Szermierczy 02 - 

094 Warszawa ul. Grójecka 65a. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku 

bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 



7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 4. 

Termin wykonania umowy 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 

grudnia 2016 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 i wchodzi w życie z dniem 

podpisania.  

§ 5. 

Odstąpienie od umowy 
1. Każda ze stron może odstąpić od umowy jeżeli druga strona ogłosiła likwidację lub 

upadłość. 

2. W razie wystąpienia 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 takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej. 

§ 6. 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez 

wypowiedzenia jeżeli Wykonawca naruszy w sposób istotny postanowienia umowy. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę za miesięcznym terminem 

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po tym, w którym 

dokonano wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia otrzymania pisma przez 

drugą stronę (forma pisemna wysłana e-mailem, fax-em, listownie). 

3. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę za 3-miesięcznym terminem 

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po tym, w którym 

dokonano wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia otrzymania pisma przez 

drugą stronę. 

4. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia 

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego skutkuje zapłatą kary umownej dla 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.  

§ 7. 

Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przed 

rozpoczęciem wykonywania umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego                 w 

wysokości 20% wartości umowy brutto. 



2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przed 

rozpoczęciem wykonywania umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy  w wysokości 

20% wartości umowy brutto. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nienależytego wykonania 

obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 1, w wysokości: 

a) 30 % od wartości danej usługi transportu (pojedynczego zlecenia)  

w odniesieniu do usługi transportu o wartości nieprzekraczającej 3.000,00 brutto 

za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania; 

b)  10 % od wartości danej usługi transportu (pojedynczego zlecenia)  

w odniesieniu do usługi transportu o wartości przekraczającej 3.000,00 brutto za 

każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w kwocie 40,00 brutto zł za każdy dzień zwłoki  

w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 7.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za niewłaściwe zabezpieczenie przewożonego 

mienia lub jego uszkodzenie w wysokości odpowiadającej wartość szkody.  

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty z tytułu kary umownej             

z przypadającej do zapłaty z faktury Wykonawcy. 

7. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczyć 

karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

8. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich naliczenia. 

9. W przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego 

szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego w wysokości przewyższającej kary umowne wg zasad ogólnych. 

10. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przy wykonywaniu umowy przez 

Wykonawcę osobom trzecim. 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie pisma będą dostarczane na adresy Stron wskazane w umowie. Nie odebranie pisma 

przez którąkolwiek ze Stron - Strony niniejszej umowy uznają za skutecznie doręczone. 

2. Osobami upoważnionymi przez Strony do kontaktów przy wykonywaniu umowy będą: 

- ze strony Zamawiającego: …………………… tel. 

- ze strony Wykonawcy: …………………tel. 

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego Strony  będą dążyły do polubownego 

załatwienia sporu. 



5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą miały przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną całość. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Załączniki: 

1) Kopia oferty Wykonawcy, 

2) Kopia polisy OC Wykonawcy 

3) Pełnomocnictwo (o ile wykonawca działa przez pełnomocnika). 

ZAMAWIAJĄCY       

 WYKONAWCA 

 

 

.................................       

 ................................. 

 

 

 

 


