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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Informacja o Zamawiającym 

Polski Związek Szermierczy 

ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa 

tel.: +48 22 827 28 25, fax: +48 22 827 28 25 

2. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego. 

e-mail: j.slupski@pzszerm.pl  

adres strony internetowej: www.pzszerm.pl 

3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

3.1. w sprawach proceduralnych i merytorycznych: 

Jacek SŁUPSKI – Dyrektor Generalny Polskiego Związku Szermierczego,  

e-mail: j.slupski@pzszerm.pl, tel. +48 22 827 28 25,  

4. Określenie trybu zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp”. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej ,,SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego zwanego dalej 

„KC”. 

5. Zasady uczestnictwa w postępowaniu 

5.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają 

warunki określone w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ. 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi 

integralną częścią SIWZ. 

5.3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać oględzin obiektu 

i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje. 

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

6.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

6.2. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem 

w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego 

potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu. 

6.3. Dowód przesłania wiadomości drogą elektroniczną przez Zamawiającego oznacza, że 

Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, 

niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za 

sprawne działanie adresu e-mail (skrzynki e-mail). 

6.4. Skutki błędnego podania numeru faks i adresu e-mail lub nieprawidłowego działania faksu 

Wykonawcy lub jego poczty elektronicznej obciążają Wykonawcę.  

6.5. 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 +48 22 827 28 25 lub na adres poczty 

e-mail: j.slupski@pzszerm.pl .  

mailto:j.slupski@pzszerm.pl
http://www.pzszerm.pl/
mailto:j.slupski@pzszerm.pl
mailto:j.slupski@pzszerm.pl
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6.6. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 

z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38). 

6.7. Ewentualne zapytania dotyczące postępowania przesyłane drogą elektroniczną powinny być 

uzupełnione o dokładne dane Wykonawcy składającego zapytanie (nazwa, adres, nr telefonu, 

nr faksu, adres e-mail na jaki Wykonawca chce otrzymać wyjaśnienia). 

6.8. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

6.9. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w dni robocze w godzinach od godz. 09:00 do 17.00. 

6.10. W korespondencji należy powoływać się na numer postępowania: 03/2017. 

6.11. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

6.12. Wszelkie pytania i pisma dotyczące postępowania należy kierować na adres: 

Polski Związek Szermierczy 

ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa 

e-mail: j.slupski@pzszerm.pl  

Godziny pracy Polskiego Związku Sportowego: poniedziałek – piątek: 09.00-17.00. 

6.13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

7. Opis przedmiotu zamówienia  

7.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób na rzecz Polskiego 

Związku Szermierczego. 

7.2. Zamówienie obejmuje wykonanie usług publicznego transportu drogowego zgodnie 

z projektem umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), a w szczególności planuje się wyjazdy 

zawodników z różnych miejsc w Polsce (głównie: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Toruń) 

po Europie (Lipsk, Berlin, Budapeszt, Bratysława, Klagenfurt) 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.  

8. Oferty częściowe. 

8.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość zamówienia. 

8.2. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które Wykonawca może złożyć 

ofertę. 

8.3. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być 

udzielone temu samemu Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający nie wskazuje kryteriów 

i zasad wyboru, które części zostaną udzielone temu samemu Wykonawcy, 

w przypadku wyboru jego oferty. 

mailto:j.slupski@pzszerm.pl
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9. Warunki realizacji zamówienia: 

9.1. Transport odbywał się będzie się na terenie Europy.  

9.2. 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. 

9.3. Koszty pobytu i wyżywienia kierowców w miejscach docelowych pokrywa Wykonawca i 

należy je uwzględnić w obliczeniu ceny oferty.  

9.4. 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). 

9.5. 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. 

9.6. Wykonawca wykona usługę stanowiącą przedmiot umowy angażując własnych 

pracowników. 

9.7. 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. 

9.8. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa 

oraz odpowiada za właściwą organizację pracy. 

9.9. Usługa transportu będzie wykonywana samochodem sprawnym technicznie. Wykonawca 

zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić aktualne badanie 

techniczne. 

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

transportu zastępczego na koszt Wykonawcy.  

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

stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. 

9.12. 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, 

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

telefon komórkowy w celu zapewnienia stałego kontaktu z przedstawicielem 

Zamawiającego. 

9.14. Wykonawca zobowiązuje się podstawić samochód w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9.15. Wykonawca przy wykonywaniu usługi zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt celem 

uniknięcia jego zniszczenia lub uszkodzenia. 

10. Nadzór i Kontrola Wykonawcy 

We własnym zakresie nadzoruje i kontroluje pracowników odpowiedzialnych za fachowe 

i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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11. Nadzór i Kontrola Zamawiającego 

We własnym zakresie nadzoruje i kontroluje prowadzoną przez Wykonawcę działalność 

w zakresie przewozu osób. 

12. Warunki odbioru 

Odbiór usługi przewozu odbywał się będzie zgodnie z przesłanym zapotrzebowaniem. 

13. Termin realizacji zamówienia 

Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30 

kwietnia 2018 roku lub do momentu wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej, zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że 

nie jest zobowiązany do wyczerpania swoimi zleceniami kwoty, na którą zawarta zostanie 

umowa, w okresie obowiązywania umowy. 

14. Dopuszczalność udziału Podwykonawców i obowiązek osobistej realizacji zamówienia. 

14.1. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

14.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, której 

wykonanie powierzy Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

14.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca podał (o 

ile są mu już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

14.4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

pkt. 14.3, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

14.5. Brak informacji o zakresie prac powierzonych Podwykonawcy będzie skutkować 

niemożnością ubiegania się o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 

14.6. Umowa o podwykonawstwie musi być akceptowana przez Zamawiającego przed jej 

zawarciem i nie może wykraczać poza zakres umowy pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą. 

14.7. Zlecenie wykonania Podwykonawcom części usług nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego i jego własnych 

pracowników. 

15. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

16. Zamówienia podobne. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia 

zamówienia podstawowego.  

17. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY 

18. Warunki udziału w postępowaniu. 

18.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu zostaną wstępnie zweryfikowane na podstawie aktualnego 
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na dzień składania ofert oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formie oświadczenia 

załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Oświadczenia należy złożyć wraz z ofertą. 

18.2. Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w 

art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

18.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

18.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

18.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełnią następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

18.5.1. Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  Zamawiający wymaga 

od Wykonawców, w celu potwierdzenia warunku kompetencji i uprawnień do 

prowadzonej działalności zawodowej posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, o którym mowa w ar. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1907 ze zm.), ważną licencję na 

wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 

lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 

pracy kierowców (Dz. U. poz. 567 ze zm.), certyfikat kompetencji zawodowych w 

międzynarodowym transporcie drogowym osób dla Wykonawcy. Warunek zostanie 

uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie oraz oryginał (kserokopię) 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w ar. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 

1907 ze zm.), ważną licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu 

drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o 

transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567 ze zm.), 

certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób 

dla Wykonawcy. 

18.5.2. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający wymaga od 

Wykonawców, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej wykazania posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie oraz oryginał (kserokopię) polisy od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł. 

18.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 

stosunków prawnych, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. 

18.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

18.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnia, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie tych 

podmiotów. 

18.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

18.10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez Wykonawców każdy z 

nich składa oświadczenie. 

18.11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

żądanie Zamawiającego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczący podwykonawców. 

18.12. Wykonawca może wykorzystać w oświadczeniu nadal aktualne informacje zawarte w innym 

oświadczeniu złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

18.13. Wykonawca może uzupełnić dokumenty i złożyć wyjaśnienia dotyczące złożonych 

dokumentów wyłączenie na wezwanie Zamawiającego. 

19. Dokumenty potwierdzające. 

19.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-22 ustawy Pzp oraz wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca złoży: 

19.1.1. Oświadczenie – załącznik nr 2 i 3 do SIWZ – wraz z ofertą. 

19.2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca – na wezwanie 

Zamawiającego –  złoży następujące dokumenty aktualne na dzień ich złożenia: 

19.2.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 

ustawy Pzp (PODMIOT ZBIOROWY) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem składania ofert – na wezwanie Zamawiającego. 

19.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 w pkt 

23 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Wykonawca składa w terminie 

3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

19.2.3. Zobowiązanie innych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – na wezwanie 

Zamawiającego. 

19.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca – na 

wezwanie Zamawiającego – złoży następujące dokumenty aktualne na dzień ich złożenia: 

19.3.1. Oryginał (kserokopię) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o 

którym mowa w ar. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(Dz. U. z 2016r. poz. 1907 ze zm.), ważną licencję na wykonywanie międzynarodowego 

transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 

2013 r. o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567 

ze zm.), certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie 

drogowym osób dla Wykonawcy. 

19.3.2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
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prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

nie mniejszą niż 50 000,00 PLN. 

19.4.  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika z innych załączonych 

dokumentów (złożyć należy wraz z ofertą). 

19.5. Oświadczenia i dokumenty (formularze) wskazane w: pkt 19 ust. 1 pkt. 1, pkt 19 ust. 2 pkt. 2-

3, pkt 19 ust. 3 pkt. 2 muszą być złożone w oryginale.   

19.6. Dokumenty wskazane w: pkt 19 ust. 2 pkt. 1 i pkt 19 ust. 3 pkt. 1 muszą być złożone 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

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. 

19.7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 19 ust. 4 musi być złożone w oryginale lub kopii 

notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

19.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

19.9. W przypadku niezłożenia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp lub złożenia 

zastrzeżenia, ale niewykazania nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający w sytuacji złożenia wniosku o 

wgląd do ofert/oferty, udostępni całą ofertę wraz z załącznikami zainteresowanym 

Wykonawcom/osobom. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

19.10. Zapisy powyższe odnoszą się także do Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w odniesieniu do 

dokumentów, o których mowa w: 

19.10.1. pkt 19 ust. 2 pkt. 1, Wykonawca taki składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 

albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w powyższych ppkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

20. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Zamawiający nie określa podstaw wykluczenia na podstawie przedmiotowego artykułu. 

21. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności przewozu osób na trasach zgłaszanych przez Polski Związek Szermierczy. W trakcie 

realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przewozu osób na 

trasach zgłaszanych dla Polskiego Związku Szermierczego. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

22. Wymagania dotyczące aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych 

z innowacyjnością lub zatrudnieniem. 

22.1. Zamawiający nie określa przedmiotowych wymogów.  

22.2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, 

niepełnosprawnych i innych, o których mowa w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. 

23. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 

ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY 

24. Opis sposobu przygotowania oferty. 

24.1. 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. 

24.2. W skład oferty wchodzą: 

24.2.1. wypełniony formularz oferty; 

24.2.2. oświadczenie; 

24.2.3. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczą lub są wymagane); 

24.2.4. inne dokumenty, pisma lub oświadczenia według uznania Wykonawcy. 

24.3. Wszelkie pisma i dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na 

język polski i podczas badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

24.4. Zamawiający przewiduje możliwość odstępstwa od opierania się na tekście przetłumaczonym 

w przypadku, gdy oczywistym jest, iż tłumaczenie nie jest prawidłowe (jest mylne, błędne), 

zwłaszcza w przypadku danych liczbowych. 

24.5. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 

języku polskim ( Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.). 

24.6. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kserokopię jakiegoś 

dokumentu, zgodność kserokopii z oryginałem winna być potwierdzona przez osobę 

upoważnioną do podpisywania oferty. Kserokopię należy opisać następująco: „za zgodność z 

oryginałem”. Proponuje się również, aby obok podpisu i pieczęci znajdowała się data.  

24.7. Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

24.8. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, 

część oferty, która zawiera te informacje, należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej 

napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy. 

24.9. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, zgodnie z wzorem formularza ofertowego.  
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24.10. Cena oferta winna być kwotą brutto (zawierać wszelkie koszty (naliczenia) podatkowe 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa) i obejmować całkowite koszty, jakie poniesie 

Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku realizacji zamówienia 

(zawartej umowy). 

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: „Oferta na świadczenie usług przewozu osób na rzecz 

Polskiego Związku Szermierczego, znak sprawy: 3/2017”, NIE OTWIERAĆ przed: 

31.05.2017 r. godz. 16:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej 

Zamawiającemu po terminie.  

24.11. W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch 

kopertach (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa).  

24.12. W przypadku błędnego oznaczenia koperty (nieprawidłowe opakowanie) z ofertą lub braku 

drugiej koperty w przypadku przesyłania oferty pocztą lub za pośrednictwem koperty, jeżeli 

dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym 

fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie otwartej kopercie nie będzie brana 

pod uwagę. Wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

Wykonawca ma prawo dostarczyć w terminie przewidzianym na składanie ofert kolejną ofertę 

w kopercie prawidłowo oznaczonej.  

24.13. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki 

sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się 

przed upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń 

złożonych przez Wykonawcę. 

24.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian (zmiana musi być 

przesłana w oznaczonej kopercie) lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane 

w sposób wskazany w pkt 24.11 wraz dodatkowym oznaczeniem: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”, w zależności jakiej czynności dotyczy. 

24.15. W przypadku zmiany oferty wymagane jest, aby zmianę (wszelkie dokumenty i oświadczenia 

składane jako zmiana oferty) podpisały osoby podpisujące ofertę, umocowane do 

reprezentowania Wykonawcy. Kopertę z oznaczeniem „ZMIANA” Zamawiający otworzy 

wraz z kopertą zawierającą pierwotną ofertę, o ile oznaczenie na obu kopertach pozwoli 

ustalić, że zostały złożone przez tego samego Wykonawcę. Jeżeli oznaczenia na kopertach nie 

pozwolą ustalić, której oferty dotyczy zmiana, Zamawiający otworzy kopertę ze zmianą oferty 

po otwarciu wszystkich kopert z ofertami. Brak koperty lub jej błędne oznaczenie, które 

spowoduje jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert lub uniemożliwi jej otwarcie w trakcie 

otwarcia ofert (z powodu niezidentyfikowania jakiego postępowania dotyczy lub czego 

dotyczy korespondencja) nie będzie wiążąca i nie będzie brana pod uwagę przy badaniu i 

ocenie ofert.  

24.16. W przypadku wycofania oferty wymagane jest, aby wraz z pismem dotyczącym wycofania 

oferty Wykonawca załączył dokument (dokumenty) potwierdzający, że wycofanie złożyła 

(podpisała) osoba upoważniona do tej czynności, tj. osoba lub osoby reprezentująca lub 

reprezentujące Wykonawcę. Koperta z oznaczeniem „WYCOFANIE” zostanie otwarta 

bezzwłocznie po jej otrzymaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość wycofania oferty 

poprzez złożeni pisma wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż osoba podpisująca 

wycofanie oferty jest do tego upoważniona, bez konieczności dostarczenia ich  w kopercie. 

Brak koperty w przypadku wycofania nie będzie miał wpływu na czynność wycofania oferty 

tj. zostanie ona uznana za dokonaną właściwie, o ile do pisma zostaną dołączone dokumenty 

potwierdzające umocowanie do wycofania oferty. 
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25. Opis sposobu obliczania ceny. 

25.1. Wykonawca określi cenę brutto za jeden kilometr wykonania przewozu na załączonym do 

SIWZ formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

25.2. 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. 

25.3. Stawkę podatku VAT, musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

25.4. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

25.5. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

25.6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 

dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 

krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub 

miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych 

z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców 

zagranicznych). 

25.8. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich cyfrowo i 

słownie. 

25.9. W przypadku, gdy w ofercie cena wpisana liczbą różni się od ceny wpisanej słownie, 

wówczas Zamawiający bierze pod uwagę jako wiążącą cenę wpisaną słownie, chyba, że z 

załączonego formularza asortymentowo-cenowego jednoznacznie wynikać będzie, że 

prawidłowa jest wartość podana cyfrowo. 

25.10. Cena musi być podana w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

25.11. Cenę oferty należy wyliczyć z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem 

w dół lub w górę w następujący sposób: 

a) w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, 

b) w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5. 



 

14 

 

26. Informacje dotyczące walut obcych. 

Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

27.1. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 

27.2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

28. Miejsce i termin składania ofert. 

28.1. Oferty należy składać w siedzibie Polskiego Związku Szermierczego  

w Warszawie ul. Grójecka 65a, do dnia 31.05.2017r.,  

godz. 15:45.  

28.2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach 

zaadresowanych do Zamawiającego na adres: 

Polski Związek Szermierczy, 

 02-094 Warszawa,  

ul. Grójecka 65a 

Koperta musi być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz posiadać oznaczenie 

„Świadczenie usług przewozu osób na rzecz  Polskiego Związku Szermierczego” oraz informację: 

„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. do dn. 31.05.2017r., do godziny 16:00”.  

28.3. Oferty w kopertach naruszonych lub niezamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie 

zostaną przyjęte. 

29. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

29.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2017r., o godz. 16:00 w siedzibie Polskiego Związku 

Szermierczego. 

29.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

29.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

30. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia 29.06.2017r. 

31. Zmiana lub wycofanie oferty. 

31.1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY LUB OFERTY NAJWYŻEJ OCENIANEJ 

32. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami. Każdemu z 

Wykonawców uczestniczących w postępowaniu zostanie przypisana ocena łączna wynikająca z 

sumy ocen cząstkowych w kryterium: 

 Cena oferty   - 88 % 
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 Rok produkcji pojazdów - 12% 

33. Ocena w kryterium „Cena oferty”: 

a) Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto. 

b) Ocena punktowa oferowanej ceny polegać będzie na porównaniu cen oferowanych 

Przez poszczególnych Wykonawców z ceną najniższą  

z oferowanych, przyjętą jako cena odniesienia. 

c) Ofertom przyznane będą punkty obliczane według wzoru: 

Kryterium ceny C 

C = (CN : Co)  
w tym: 

C  – wartość punktowa oceny oferty wg kryterium cena 

CN  – najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert 

Co – cena brutto oferty badanej 

Kryterium rok produkcji pojazdów  R będzie ocenione w następujący sposób:  

Punkty w tym kryterium (tj. maksymalnie 3 pkt za każdy pojazd i  maksymalnie 12 punktów łącznie ) 

zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże w ofercie pojazdy wyprodukowane w roku 2012 r.  

i nowsze. W przypadku wykazania pojazdów starszych tzn. wyprodukowanych przed rokiem 2012 

Wykonawca nie otrzyma punktów za te pojazdy.  

Wykonawca wykazać może wyłącznie te pojazdy, którymi będzie świadczył usługi na rzecz 

Zamawiającego. 

Punkty przyznawane będą zgodnie z zasadą: maksymalnie 3 punkty za każdy z 4 ocenianych 

pojazdów (ocenie punktowej podlegają 4 najstarsze pojazdy) przy czym, w przypadku wykazania 

pojazdu wyprodukowanego w latach:  

- 2011 i starcze – Wykonawca otrzyma 0 pkt; 

- 2012 - 2013 – Wykonawca otrzyma 1 pkt;  

- 2014 - 2015 – Wykonawca otrzyma 2 pkt;  

- 2016 - 2017 – Wykonawca otrzyma 3 pkt.  

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże większą liczbę pojazdów niż minimalna wymagana liczba 

pojazdów (minimum dwa Minibusy i dwa Autokary), Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie 

cztery pojazdy (odpowiednio dwa Minibusy i dwa Autokary) z najstarszym rokiem produkcji. 

Pozostałe pojazdy wskazane ponad wymagania Zamawiającego minimalną liczbę pojazdów, 

posiadające nowszy rok produkcji nie będą brane pod uwagę przy ocenie, ale Zamawiający dopuści 

realizację usług z ich wykorzystaniem. Jeżeli Wykonawca wykaże kilka pojazdów posiadających taki 

sam rok produkcji, Zamawiający wybierze do oceny pojazdy w liczbie minimalnie wymaganej 

(odpowiednio minimum dwa Minibusy i dwa Autokary), spełniające wymagania Zamawiającego. 

Ocena za powyższe kryterium będzie sumą punktów uzyskanych za 2 najstarsze minibusy i dwa 

najstarsze autokary.  

33.2. Ocena końcowa dokonana będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny w kryterium: 

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

33.3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

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

34. Określenie ilości punktów do oceny danej Oferty. 

34.1. Na ocenę łączną „S” składać się będą punkty uzyskane przez Wykonawcę z tytułu: 

 ceny  „Sc”: 

Sc  = C x W1 
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 rok produkcji pojazdów „SR”. 

SR  = ilość punktów wynikających z wykazanych pojazdów, którymi Wykonawca 

będzie realizował usługę  

34.2. W powyższych formułach: 

 współczynnik wagi w zakresie ceny - W1= 88% 

34.3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów w oparciu o ustalone 

kryteria wg wzoru: 

S  = Sc + SR 

34.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą łączną ilością punktów. 

34.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to Zamawiający dokona 

oceny przedmiotowej oferty, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy – PZP. 

34.6. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże ilości osób zgodnie z załącznikiem 6, 

Zamawiający przyjmie, że jest to omyłka i zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, poprawi 

daną część oferty jako omyłkę (polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty) na 3 osoby do oceny 

ofert przyjmie poprawioną ilość osób, tj. Wykonawca w takim przypadku, za to kryterium 

otrzyma 0 (zero) punktów. 

34.7. Jeśli Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

(przesłania drogą elektroniczną) zawiadomienia o poprawie omyłki, o której mowa w ust. 7, 

że nie wyraża zgody na poprawę omyłki, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z 

SIWZ. 

34.8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczeniem, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 

ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

34.9. Wybrana zostanie ta oferta (złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu) 

niepodlegająca odrzuceniu, która spełni wymagania SIWZ i uzyska największą ocenę 

punktową w kryteriach oceny ofert. 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

35. Uprawnienia Wykonawcy. 

35.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP, w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany  

w Dziale VI Rozdział 2 i 3 (art. 180 – 198) w postaci odwołania w zakresie określonym w 

art.180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 

35.2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
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36. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

Prawie zamówień publicznych, spełnia warunki określone w SIWZ, przedłożył najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia przyjętych kryteriów w niniejszym postępowaniu. 

37. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

37.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

38. Zawarcie umowy. 

38.1. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

38.2. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

39. Dopuszczalność zmiany zawartej umowy. 

39.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

39.2. Zmiana Wykonawcy umowy jest dopuszczalna: 

39.2.1. tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu dowodów, że nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z 

postępowania i pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione; 

39.2.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

39.2.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców. 

39.3. Umowa może zostać zmieniona gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość 

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

39.4. Umowa może zostać zmieniona gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

39.5. Umowa może zostać zmieniona gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w 

rozumieniu pkt. 42.7 SIWZ. 

39.6. Umowa może zostać zmieniona gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług przez 

dotychczasowego Wykonawcę, nie objętych zamówieniem podstawowym,  

o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

39.6.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

39.6.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

39.6.3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

39.7. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

39.7.1. zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 
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39.7.2. nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 

inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść 

Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający 

z umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż 

wymienione w pkt. 44.2 SIWZ. 

39.8. Zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy opisane w pkt. 42.3, 42.4 i 42.6.3 SIWZ 

z powodów innych niż zmiana zakresu świadczenia ustala się w oparciu  

o wartość zamówienia określoną pierwotnie z uwzględnieniem zmian wynikających 

z tych postanowień. 

39.9. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku: 

39.9.1. wystąpienia konieczności ograniczenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

zamówienia, 

39.9.2. ujawnienia w trakcie wykonywania umowy okoliczności powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania umowy, 

39.9.3. wstrzymania świadczenia usług przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających 

z winy Wykonawcy.  

39.10. Dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego umowy w przypadku zaistnienia trudności 

finansowych u Zamawiającego. 

39.11. Za niedopuszczalne uznaje się kolejne zmiany umowy w przypadkach określonych w 

pkt. 42.2.2, 42.3 i 42.6 jeśli prowadziłyby do uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP. 

40. Odstąpienie od umowy. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

INFORMACJE DODATKOWE 

41. Postanowienia końcowe. 

41.1. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 

dokumentów przetargowych. 

41.2. Przed przystąpieniem do postępowania Wykonawca powinien zapoznać się  

w terenie z przedmiotem zamówienia. 

41.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy  

Prawo zamówień publicznych. 

41.4. Załącznikami do SIWZ są: 

 Formularz ofertowy, załącznik nr 1, 

 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 2, 

 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, załącznik nr 3, 
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 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. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Wykonawcy 

Nazwa: ……………………………………………………. 

 

Siedziba:     ……………………………………………….. 

 

Województwo: ……………………………………………. 

 

Adres e-mail:  …………………………………………… 

 

Tel. fax. …………………………………………… 

 

Numer NIP …………………………………………… 

 

Numer REGON …………………………………………. 

 

OFERTA 

Do Polskiego Związku Szermierczego w Warszawie 

02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65a 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia …………………. na świadczenie 

usług przewozu osób na rzecz Polskiego Związku Szermierczego, nr sprawy 03/2017, oferujemy 

wykonanie zamówienia  w pełnym zakresie ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

następujących warunkach: 

 

  

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: ………………………………………………………….). 
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1. Cena razem  brutto oferty  (*)……….……………. zł. (słownie: …………………………….) 

2. Oświadczam, że pojazdy realizujące usługę przewozu osób w niniejszym postepowaniu  posiadają 

europejski standard emisji spalin EURO 5. 

3. Oświadczam, że dysponuję następującą ilością pojazdów do ,,świadczenia usługi na przewóz osób na 

rzecz Polskiego Związku Szermierczego” w zakresie kryterium ,,rok produkcji”: 

  

Ilość pojazdów 

(sztuk ) 

Rok produkcji 

Minibus 16 osób + 

kierowca   

Minibus 20 osób + 

kierowca   

Minibus 25 osób + 

kierowca   

Autokar 30 osób + 

kierowca   

Autokar 50 osób + 

kierowca   

 

Pojazdy, które zostaną wykazane przez Wykonawcę w kryterium ,,rok produkcji” muszą świadczyć 

przedmiotową usługę. Jeżeli zajdzie okoliczność ich zmiany należy dokonać zmiany na pojazd 

równoważny pod względem roku produkcji i ilości miejsc umożliwiających przewóz osób. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Wybór oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził* do powstania obowiązku podatkowego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, po stronie Zamawiającego, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

przedstawionych w tym wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że wartość brutto naszej oferty stanowi całość kosztów jakie poniesie Zamawiający w 

przypadku zawarcia z nami umowy. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej*.  

8. Oświadczamy, że zgodnie z Rozdziałem 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) nasze przedsiębiorstwo jest: 

……………………………………………………………………………………………… 
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/mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem lub dużym 

przedsiębiorstwem/ 

 

9. Posiadamy następujące środki łączności: tel........................................................................, 

fax............................................................. 

10. Niniejszą ofertę składamy na............ kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach – od strony nr 

1 do strony nr.......... 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

 

 

 ______________________ ________________ ________________________ 

 (miejscowość) (data) (podpis Wykonawcy lub osoby 

  Upoważnionej) 

* - niepotrzebne skreślić 
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DOKUMENT SKŁADANY WRAZ  Z  OFERTĄ       Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

……………………..……………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozu 

osób na rzecz Polskiego Związku Szermierczego znak sprawy 03/2017, prowadzonego przez Polski 

Związek  Szermierczy w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 18 

SIWZ 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       

 ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w pkt. 19 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………….…………………,  w następującym zakresie: 

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

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

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

………………………………………………………………….. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

      

 ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

      

  ………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg 

złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.  

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w 

pkt 20 SIWZ, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w niniejszym 

oświadczeniu.  
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DOKUMENT SKŁADANY WRAZ  Z  OFERTĄ                    Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

……………………..……………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK  

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozu 

osób na rzecz Polskiego Związku Szermierczego znak sprawy 03/2017, prowadzonego przez Polski 

Związek  Szermierczy w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………….……………………………. (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                

………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg 

złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców. 

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w 

pkt. 20 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w niniejszym oświadczeniu. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

DOKUMENT SKŁADANY W TERMINIE 3 

DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE 

INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT. 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług przewozu osób na 

rzecz Polskiego Związku Szermierczego  znak sprawy 03/2017, w związku z art. 24 ust. 11 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca oświadcza, że*: 

 nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 184, 1618, 1643). 

 należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 184, 1618, 1643) i w związku z tym 

przedstawia poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ załącza listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie** 

 

Lp Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej 
(Nazwa/Imię i nazwisko, NIP/PESEL, KRS/CEIDG, adres) 

1  
2  
3  

4  
5  
6  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz  

z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje wykazujące, że istniejące powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie 

winno być złożone przez każdy podmiot 

 

* - znaczyć krzyżykiem właściwą odpowiedź 

** - niepotrzebne skreślić 
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WZÓR                  Załącznik nr 5 do SIWZ 

wzór umowy  
 

 

UMOWA NR ……………….. 

o zamówienie publiczne 

 

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

 

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

 

Dyrektora Generalnego – Jacka SŁUPSKIEGO 

Głównego Księgowego – Agnieszka TRUSZKOWSKA 

 

 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 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawarta została umowa o treści następującej: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób  na rzecz Polskiego Związku 

Szermierczego. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie usług publicznego transportu drogowego, 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. 

 

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. 



 

29 

 

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.: 
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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 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 

kwietnia 2018 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 i wchodzi w życie z dniem 

podpisania. 

2. Umowy w 2018 roku będzie realizowana po potwierdzeniu przez Zamawiającego posiadania 

środków finansowych. 

 

§ 5. 

Odstąpienie od umowy 
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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 
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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 

 

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


