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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

          

 

Przedmiot postępowania obejmuje dwa zadania: 

Zadanie I: świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” w ramach 

dowozu na szkolenia, 

Zadanie II: przewóz autokarem turystycznym uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” w ramach 

wycieczek do Krakowa i Wieliczki. 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społęcznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 

rodzinie.  

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
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Gliwice, dnia 10 października 2012 r.  

 

 

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA NASTĘPUJĄCE 

INFORMACJE: 

1. Dane Zamawiającego. 

2. Podstawowe informacje. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Termin realizacji zamówienia. 

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

6. Dokumenty i oświadczenia przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenia zamówienia. 

7. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów. 

8. Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami. 

9. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Termin związania ofertą. 

11. Opis sposobu przygotowania oferty. 

12. Informacje dotyczące złożenia i otwarcia ofert. 

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty, informacje dot. walut obcych. 

14. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

15. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień do SIWZ oraz oświadczenie dotyczące zebrania wykonawców. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

17. Czynności po zakończeniu postępowania. 

18. Informacja o ewentualnych zmianach umowy. 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

20. Wykaz załączników do SIWZ, stanowiących jej integralną część. 
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1. Zamawiający. 

Powiat Gliwicki prowadzący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach,  

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice reprezentowane przez Dyrektora Barbarę Terlecką - Kubicius. 

Telefon/fax: +48 32 332 66 16 

mail: pcpr_gliwice@wp.pl 

Regon: 276302112,   

NIP: 631 22 39 300. 

 

2. Podstawowe informacje. 

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymogami określonymi 

w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ według przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. 

zm.). 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

5) Zamawiający w ramach Zadania I przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj. wykonanie usługi przewozu 

osób. 

6) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Zadanie I. 

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Dobry start w 

samodzielność” w ramach dowozu na szkolenia, polegające na: 

1) zorganizowaniu transportu na terenie miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego, obejmującego: Pyskowice, 

Knurów, Chudów, Sośnicowice, Leboszowice, Pilchowice, Gierałtowice, Paczynka, Rudna  

2) planowo wyjazdy będą obejmować 4 grupy osób z różnych części powiatu, liczebność każdej z grup nie 

przekroczy 15 osób, 

3) transport każdej z grup będzie odbywać się niezależnie (osobnym pojazdem), 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Projekt „Dobry Start w Samodzielność” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2. 
   

 
 
 

Str.4 

4) na jeden kurs składa się: 

a. w ramach dowozu - odbiór każdego z uczestników z jego miejsca zamieszkania oraz przewóz tak zebranej 

grupy (max. 15 osób) do miejsca szkolenia w Gliwicach (lub powiecie gliwickim), 

b. w ramach odwozu - odbiór grupy uczestników z miejsca szkolenia po szkoleniu trwającym od dwóch do 8 

godzin i przewóz uczestników szkoleń do ich miejsc zamieszkania, 

5) przejazdy będą odbywać się wielokrotnie w ciągu dnia (dni robocze oraz weekendy) w okresie od 27.10.2012 

do 31.12.2012 r. Transport będzie związany z przewozem na zajęcia szkoleniowe organizowane w mieście 

Gliwice (lub ewentualnie w innym miejscu na terenie powiatu gliwickiego), 

6) łącznie transport obejmie około 30 dni szkoleniowych. W dni robocze proponowane godziny przewozu to 

godz. popołudniowe pomiędzy 15.00 a 21.00, natomiast w weekendy planowo transport między godz. 8.00 a 

21.00 – szczegóły dot. czasu transportu będą dostosowane do harmonogramu zajęć. 

7) Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie pasażerów. 

8) Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie dokonywał wyboru trasy najkrótszej, względnie najszybszej, 

nie wyłączając dróg płatnych/autostrad. 

9) Przewidywany przez Zamawiającego rozkład kursów (ilość orientacyjna, może ulec zmianie na etapie realizacji 

zamówienia): 

 

Nazwa szkolenia Ilość kursów Termin realizacji kursów 

Trening zdrowego stylu życia 

-dowóz na salę szkoleniową 

4 kursy 27-28 październik 2012 r. 

17-18 listopad 2012 r. 

Poradnictwo psychologiczne  

-dowóz na salę szkoleniową  

8 kursów 1-2 grudzień 2012 r. 

8-9 grudzień 2012 r. 

Trening zdrowego stylu życia 

- dowóz na basen 

32 kursy 27 październik – 15 listopad 2012 r. 

Impreza andrzejkowa 4 kursy 30 listopad 2012 r. 

Spotkanie wigilijne  4 kursy 17 lub 18 grudnia 2012 r. 

Ilość kursów łącznie:  52 

 

3.2. Zadanie II. 

Przedmiotem postępowania jest przewóz autokarem turystycznym uczestników projektu „Dobry start w 

samodzielność” w ramach wycieczek do Krakowa i Wieliczki , polegający na: 

1) zorganizowaniu transportu autokarowego w ramach dwóch całodniowych wycieczek uczestników projektu 

(jedna do Krakowa i jedna do Wieliczki), 

2) wyjazdy obejmą grupę 39 osób - uczestników projeku oraz 2 opiekunów, oraz 1 przewodnika wycieczki. 

Łącznie 42 miejsca, 

3) przejazdy odbędą się w dniach: 10.11.2012 (Kraków) oraz 15.12.2012 (Wieliczka). Wycieczki mają charakter 

całodniowy, 
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4) Usługa rozpocznie się odebraniem uczestników z miejsca zbiórki na terenie Gliwic oraz zakończy ich 

przywozem w to samo miejsce, 

5) Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie pasażerów, 

6) Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie dokonywał wyboru trasy najkrótszej, względnie najszybszej, 

nie wyłączając dróg płatnych/autostrad. 

 

CPV: 60.17.20.00 (Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą) 

 

4. Termin realizacji zamówienia. 

Przewidywany okres realizacji zamówienia: 

Zadanie I: od 27 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

Zadanie II: 10 listopada 2012 r. oraz 15 grudnia 2012 r. 

 

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają kryteria, o których mowa w art. 22.1 

ustawy PZP oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP. Ponadto: 

a) Zadanie I:  

 - dysponują co najmniej czterema pojazdami typu BUS przystosowanymi do przewozu min. 15 osób każdy, 

wyprodukowany po 31.12.2008 r., 

 - posiadają aktualną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

krajowego zarobkowego przewozu osób, 

 - dysponują co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do przewozu osób. 

b) Zadanie II: 

 - dysponują sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu autobusem (autobusami) zapewniającym(i) przewóz co 

najmniej 42 osób. 

 - posiadają aktualną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

krajowego zarobkowego przewozu osób, 

 - dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do przewozu osób. 

 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia”, w 

oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez oferenta. Z treści złożonych 

dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Projekt „Dobry Start w Samodzielność” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2. 
   

 
 
 

Str.6 

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, 

którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz spełnienie przez oferowaną usługę wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. 

 

6. Dokumenty i oświadczenia przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenia zamówienia. 

1) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, udziału  w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24  ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ nr 2). 

3) Podpisany (zaakceptowany) wzór umowy – załącznik nr 4 i/lub 5 do SIWZ. 

 

7. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów. 

1) Zamawiający urzęduje w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku w dni robocze. 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje między Zamawiającym a Wykonawcą 

przekazywane są w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

3) Ofertę oraz ewentualne uzupełnienia składa się wyłącznie w formie pisemnej. 

4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

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

5) Wykonawca, w celu skutecznego doręczenia, wszelką korespondencję winien kierować do Zamawiającego 

według poniżej podanych wytycznych: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice  

Telefon: +48 32 332 66 16 
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Mail: pcpr_gliwice@wp.pl 

 

8. Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Pani Grażyna Ledwoń, tel. +48 32 332 66 68 

Pani Kornelia Korpulska, tel. +48 32 233 79 83 

email: pcpr_gliwice@wp.pl 

 

9. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

10. Termin związania ofertą. 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Na ofertę składa się: 

a. Podpisany i wypełniony formularz oferty 

b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z załącznikiem do 

SIWZ. 

c. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wypełnione zgodnie z załącznikiem do  

SIWZ. 

d. Podpisany (zaakceptowany) „Wzór umowy” – załącznik do SIWZ,  

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Oferta pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim w 

sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. 

4. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Dopuszczalne 

jest złożenie oferty na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą identyczne, co do 
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treści z formularzami przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę o innej treści niż 

określona w SIWZ zostanie wykluczony z ubiegania się o niniejsze zamówienie a oferta jego odrzucona. 

5. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

6. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ, lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta jego zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje, były ponumerowane kolejnymi 

numerami. 

8. Dopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty: 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej 

3. Zmiany dotyczące złożonej oferty powinny być przygotowane, zapakowane i złożone w ten sposób, co 

oferta oraz dodatkowo oznaczone napisem „ZMIANA” zarówno w treści jak i na opakowaniu. 

4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być przygotowane, zapakowane i złożone w ten sam sposób, 

co oferta oraz dodatkowo oznaczone na opakowaniu napisem „WYCOFANIE”.   

9. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

z dnia 16 kwietnia 1993r. tj. Dz.U. nr 153 poz. 1503 z 2003r. z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert, zastrzegł , że nie mogą być udostępnione. 

10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofercie. 

11. Zamawiający zaleca, aby stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 

oddzielnej wewnętrznej kopercie lub połączone (spięte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 

oferty oraz oznaczone napisem „TAJEMNICA FIRMY”. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

12. Informacje dotyczące złożenia i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach, ul Zygmunta Starego 17, pokój nr 084                

w terminie do dnia 17.10.2012 r.  do godziny 12.00. Oferty złożone po tym terminie będą traktowane, jako 

złożone po terminie. 

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert, w tym celu ofertę należy 
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umieścić w zamkniętej kopercie lub innym nieprześwitującym opakowaniu. 

Kopertę lub inne opakowanie należy zaadresować i opisać jak niżej: 

 

OFERTA NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ W RAMACH PROJEKTU „DOBRY START W 

SAMODZIELNOŚĆ” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 17.10.2012 r.  GODZ. 12.10. 

              

2. Opakowanie powinno być także opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy. 

3. Konsekwencje niedostarczenia oferty na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ ponosi 

Wykonawca. 

4. Wykonawca na życzenie złożone na piśmie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, 

jakim oznakowana została oferta. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie odwołania. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2012 r. w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, pokój nr 084 o godzinie 12.10. 

 

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty, informacje dot. walut obcych. 

1. Ceną będzie wartość (cena całkowita) wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

jest obowiązany zapłacić za usługę będącą przedmiotem zamówienia  

2. W cenie będzie uwzględniony podatek od towarów i usług chyba, że Wykonawca wraz z ofertą 

złoży oświadczenie iż nie jest płatnikiem VAT. 

3. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i podana z dokładnością do jednego 

grosza. Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczenia w walutach obcych.  

4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 

obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. Oczywiste omyłki pisarskie. 

b. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. 

c. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty za Specyfikacja Istotnych Warunków 
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Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, będzie dokonywana wg następujących kryteriów, z uwzględnieniem 

niżej podanych wag procentowych przedmiotowego zamówienia: 

a. cena - 100% 

2. Opis sposobu obliczania punktacji ofert: 

a. Cena 

i. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. 

ii. Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punktów wyliczoną na podstawie 

wzoru: 

 

                  najniższa cena 

         spośród nieodrzuconych ofert      

C = ----------------------------------------- x 100 

                 cena oferty badanej 

 

gdzie C – ilość punktów jaką otrzyma dana oferta w kryterium „cena” 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów.  

 

15. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień do SIWZ oraz oświadczenie dotyczące zebrania wykonawców. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 

niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego 

na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 

ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje się niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
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informacje na stronie internetowej. 

5. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców. 

 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 

prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 -198 ustawy.    

 

17. Czynności po zakończeniu postępowania. 

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców. 

 

18. Informacja o ewentualnych zmianach umowy. 

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

2) Zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

3) Konieczności wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie 

projektu pomiędzy Zamawiającym a  Instytucją Pośredniczącą w ramach PO KL, 

4) W przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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20. Wykaz załączników do SIWZ, stanowiących jej integralną część. 

Załączniki: 

1 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisem art. 22 ust. 1 Pzp. 

2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. 

3 – Formularz ofertowy (wzór oferty). 

4 – Wzór umowy zadanie I 

5 - Wzór umowy zadanie II 
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Załącznik nr 1 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

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

Dane adresowe Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usługi transportu dla 

uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, realizowanym przez zamawiającego w ramach realizacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 zgodnie z art. 22 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze 

zmianami) oświadczam, że spełniam wymogi określone przez Zamawiającego, dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                                podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

 

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

Dane adresowe Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usługi transportu dla 

uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, realizowanym przez zamawiającego w ramach realizacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 oświadczam, że brak jest 

podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 i 2) Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami).  

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                                  podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

nazwa i adres wykonawcy:  

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

NIP: ........................., REGON/PESEL*: .............................. 

tel.: ................................ fax.: ................................ e-mail: .............................................. 

nr konta bankowego: .........................................................................................................  

O F E R T A 

W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi transportu 

dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, realizowanym przez zamawiającego w ramach 

realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 oświadczam, 

że: 

1) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.  

2) Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższą tabelą: 

Zadanie I 

cena ryczałtowa brutto za jeden kurs 

Zadanie II 

cena brutto za całość usługi (dwie wycieczki) 

  

W cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, jak i wszelkie inne składki, opłaty i 

podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

4) Oświadczam, że na potrzeby realizacji Zamówienia dysponuję niżej wskazanymi pojazdami: 

Lp Marka pojazdu Numer rejestracyjny Rok produkcji 

1.    

2.    

3.    

4.    

5) Uważam/-my się za związanego/-nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

6) W razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy/umów na warunkach określonych 

przez zamawiającego w specyfikacji. 

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

miejscowość, data                                podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

- wzór- 

UMOWA ZLECENIE - ZADANIE I 

NR ………………………… 

 

współfinansowana przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki Priorytet VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2, 

zawarta w Gliwicach w dniu ……………….2012 roku  pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Gliwicach, reprezentowanym przez: 

...................................... - ................................... 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Podstawa umowy 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z prepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 

 

§1 Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi transportu dla uczestników projektu 

„Dobry start w samodzielność” w ramach dowozu na szkolenia, współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowana przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2. 

 

§2 Zasady wykonywania usługi 

1. Wykonawca przyjmuje następujące uwarunkowania realizacji usługi: 

1) zorganizowaniu transportu na terenie miasta Gliwice oraz Powiatu Gliwickiego, obejmującego: Pyskowice, 

Knurów, Chudów, Sośnicowice, Leboszowice, Pilchowice, Gierałtowice, Paczynka, Rudna. 

2) planowo wyjazdy będą obejmować 4 grupy osób z różnych części powiatu, liczebność każdej z grup nie 
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przekroczy 15 osób, 

3) transport każdej z grup będzie obdywać się niezależnie (osobnym pojazdem), 

4) na jeden kurs składa się: 

a. w ramach dowozu - odbiór każdego z uczestników z jego miejsca zamieszkania oraz przewóz tak zebranej 

grupy (max. 15 osób) do miejsca szkolenia w Gliwicach (lub powiecie gliwickim), 

b. w ramach odwozu - odbiór grupy uczestników z miejsca szkolenia i przewóz do ich miejsc zamieszkania, 

5) przejazdy będą odbywać się wielokrotnie w ciągu dnia (dni robocze oraz weekendy) w okresie od 27.10.2012 

do 31.12.2012 r. Transport będzie związany z przewozem na zajęcia szkoleniowe organizowane w mieście 

Gliwice (lub ewentualnie w innym miejscu na terenie powiatu gliwickiego), 

6) łącznie transport obejmie około 30 dni szkoleniowych. W dni robocze proponowane godziny przewozu to 

godz. popołudniowe pomiędzy 15.00 a 21.00, natomiast w weekendy planowo transport między godz. 8.00 a 

21.00 – szczegóły dot. czasu transportu będą negocjowane w celu dostosowania go do harmonogramu zajęć. 

7) Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie dokonywał wyboru trasy najkrótszej, względnie najszybszej, 

nie wyłączając dróg płatnych/autostrad. 

2. Wykonawca w ramach umowy wykona zlecone przez Zamawiającego kursy, zgodnie z pkt. 3 SIWZ. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych kursów bez podania przyczyny. Wykonawcy 

nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie pasażerów. 

5. Nie przewiduje się waloryzacji stawki określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy, która ma charakter ryczałtowy. 

 

§3 Czas trwania umowy 

Strony uzgadniają termin obowiązywania umowy na okres od  27 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

 

§4 Warunki dotyczące Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście. Powierzenie wykonania części zadania 

osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do prawidłowej dokumentacji prowadzonych usług, według wzorów 

opracowanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem specyfiki realizacji Projektu pt.: “Dobry Start                               

w Samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w każdym czasie udzielać Zamawiającemu informacji o przebiegu wykonywania 

zamówienia. 

§5 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy strony ustalają na kwotę ............. netto za każdy wykonany kurs, powiększoną                       

o należny podatek VAT. Wykonawca oświadcza, że usługa obciążona jest stawką ……. podatku VAT.  
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2. W wynagrodzeniu zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, jak i wszelkie inne składki, opłaty i 

podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, obliczone na podstawie wykazu zrealizowanych kursów w danym miesiącu, wypłacane będzie z 

dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury (rachunku) 

Wykonawcy wraz z przyjętym przez Zamawiającego protokołem odbioru usługi. Wykonawca zobowiązany jest do 

wystawienia faktury z  odroczonym 14 dniowym terminem płatności.  

4. Za kursy niewykonane Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od zlecenia kursu bez podania przyczyny,  

5. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie za wykonaną usługę, z zastrzeżeniem dostępności środków 

na finansowanie działań realizowanych w Projekcie na rachunku bankowym Zamawiającego, w przypadku zmiany 

terminów wpłaty transz środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą, którą jest Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, w wyniku których nastąpi opóźnienie terminu wypłaty należności, 

Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty należności. 

 

§6 Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10.000 za odstąpienie od 

umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§7 Dokumentacja realizacji usługi 

1. Dokumentacja tworzona w ramach realizacji projektu stanowi własność Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu a Wykonawca oświadcza, że umożliwi wgląd do prowadzonych przez 

siebie dokumentów związanych z realizowaną umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji w trakcie wykonywania czynności w toku 

realizacji umowy w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po wykonaniu czynności w toku realizacji umowy przekazać 

Zamawiającemu do przechowywania dokumentację związaną z realizacją umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie przekazać Zamawiającemu całą 

prowadzoną przez siebie w toku realizacji umowy dokumentację. 
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§8 Zmiana umowy 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia:  

a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

b. zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

c. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie 

projektu pomiędzy Zamawiającym a  Instytucją Pośredniczącą w ramach PO KL, 

d. siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 

było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

 

§9 Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 

1. Stronom przysługuje 14 (czternasto) dniowy okres wypowiedzenia. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie 

realizuje umowy zgodnie z postanowieniami i przyjętymi wymogami lub powierzył obowiązki osobie trzeciej bez 

zgody Zamawiającego. 

 

§10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Dla rozpatrzenia sporów właściwy będzie Sąd Rejonowy w Gliwicach. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

4. Druki służące do prawidłowej dokumentacji prowadzonych usług, według wzorów opracowanych przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem specyfiki realizacji umowy, stanowią integralną cześć niniejszej umowy. 

5. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 - Karta zrealizowanych kursów. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy - Karta zrealizowanych kursów 

 

Miesięczna karta wykonanych kursów 

w ramach projektu "Dobry Start w Samodzielność" współfinansowanego przez Unie 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego   

  

         
  

1. Za okres od:    do:      
  

         
  

2. Beneficjent:   
 

         
  

3. Tytuł projektu:   
 

         
  

4. Numer projektu:   
 

         
  

         
  

5. Zadania wykonywane przez 

pracownika:       

  

         
  

Lp 

Data wykonania 

przejazdu  
Trasa przejazdu 

Godziny            

(od-do) 

Liczba 

km 
 

 

1 2 3 4 5  
 

1         
 

2         
 

3         
 

4         
 

5         
 

6         
 

7         
 

8         
 

9         
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10         
 

11         
 

12         
 

13         
 

14         
 

15         
 

16         
 

17         
 

18         
 

19         
 

20         
 

21         
 

22         
 

23         
 

24         
 

25         
 

26         
 

27         
 

28         
 

29         
 

30         
 

31         
 

  Ogółem: 0 
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Załącznik nr 5 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

- wzór- 

UMOWA ZLECENIE - ZADANIE II 

NR ………………………… 

 

współfinansowana przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki Priorytet VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2, 

zawarta w Gliwicach w dniu ……………….2012 roku  pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Gliwicach, reprezentowanym przez: 

...................................... - ................................... 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Podstawa umowy 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z prepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 

 

§1 Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenie usługi transportu dla uczestników projektu 

„Dobry start w samodzielność” w programu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2., w 

związku z wyjazdem do Krakowa i Wieliczki 

 

§2 Zasady wykonywania usługi 

1. Wykonawca przyjmuje następujące uwarunkowania realizacji usługi: 

1) zorganizowanie transportu autokarowego w ramach dwóch całodniowych wycieczek uczestników projektu (do 

Krakowa i Wieliczki), 

2) wyjazdy obejmą grupę 39 osób - uczestników projeku oraz 2 opiekunów, 
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3) przejazdy odbędą się w dniach: 10.11.2012 (Kraków) oraz 15.12.2012 (Wieliczka). Wycieczki mają charakter 

całodniowy, 

4) Usługa rozpocznie się odebraniem uczestników z miejsca zbiórki na terenie Gliwic oraz zakończy ich 

przywozem w to samo miejsce  

5) Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie dokonywał wyboru trasy najkrótszej, względnie najszybszej, 

nie wyłączając dróg płatnych/autostrad. 

2. Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie pasażerów. 

3. Nie przewiduje się waloryzacji stawki określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§3 Czas trwania umowy 

Strony uzgadniają termin obowiązywania umowy na okres od  10 listopada 2012 r. do 15 grudnia  2012 r.  

 

§4 Warunki dotyczące Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do prawidłowej dokumentacji prowadzonych usług, według wzorów 

opracowanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem specyfiki realizacji Projektu pt.: “Dobry Start w 

Samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w każdym czasie udzielać Zamawiającemu informacji o przebiegu wykonywania 

zamówienia. 

 

§5 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy strony ustalają na kwotę ............. netto za realizację usługi, powiększoną o należny 

podatek VAT. Wykonawca oświadcza, że usługa obciążona jest stawką ……. podatku VAT.  

2. W wynagrodzeniu zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, jak i wszelkie inne składki, opłaty i 

podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, obliczone na podstawie wykazu zrealizowanych kursów w danym miesiącu, wypłacane będzie z 

dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury (rachunku) 

Wykonawcy wraz z przyjętym przez Zamawiającego protokołem odbioru usługi. Wykonawca zobowiązany jest do 

wystawienia faktury z odroczonym 14 dniowym terminem płatności.  

4. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie za wykonaną usługę, z zastrzeżeniem dostępności środków 

na finansowanie działań realizowanych w Projekcie na rachunku bankowym Zamawiającego, w przypadku zmiany 

terminów wpłaty transz środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą, którą jest Urząd Marszałkowski 
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Województwa Śląskiego. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, w wyniku których nastąpi opóźnienie terminu wypłaty należności, 

Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty należności. 

 

§6 Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10.000 PLN za odstąpienie 

od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§7 Dokumentacja realizacji usługi 

1. Dokumentacja tworzona w ramach realizacji projektu stanowi własność Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu a Wykonawca oświadcza, że umożliwi wgląd do prowadzonych przez 

siebie dokumentów związanych z realizowaną umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji w trakcie wykonywania czynności w toku 

realizacji umowy w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po wykonaniu czynności w toku realizacji umowy przekazać 

Zamawiającemu do przechowywania dokumentację związaną z realizacją umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie przekazać Zamawiającemu całą 

prowadzoną przez siebie w toku realizacji umowy dokumentację. 

 

§8 Zmiana umowy 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia:  

a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

b. zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

c. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie 

projektu pomiędzy Zamawiającym a  Instytucją Pośredniczącą w ramach PO KL, 

d. siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 

było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 
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§9 Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 

1. Stronom przysługuje 14 (czternasto) dniowy okres wypowiedzenia. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie 

realizuje umowy zgodnie z postanowieniami i przyjętymi wymogami lub powierzył obowiązki osobie 

trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

 

§10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Dla rozpatrzenia sporów właściwy będzie Sąd Rejonowy w Gliwicach. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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