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Urząd Transportu Kolejowego 

00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu na 

zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów wyjazdowych dla pracowników UTK 

z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego 

 

Znak postępowania: BAF-233-6/2012 

Warszawa dn. 14.11.2012r 

 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 

1.2. Adres: 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

1.3. Dane teleadresowe i internetowe: tel.: (0-22) 630-18-80, faks: (0-22) 630-18-91, e-mail: baf@utk.gov.pl, strona WWW: 

www.utk.gov.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 130.000 euro. 

2.3. Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym, w rozumieniu art. 5 ust 1. ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2.4. Powyższe zamówienie szkoleniowe finansowane jest ze środków publicznych, stąd wydatek z tym związany zwolniony jest 

z podatku VAT 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów wyjazdowych 

dla pracowników UTK z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego”. 

3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia zawierający zakres merytoryczny, zasady, terminy, oraz warunki zakwaterowania oraz 

wyżywienia. itp. itd. -  zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.1.2. Szkolenie składa się na płaszczyźnie merytorycznej z trzech bloków tematycznych. 

3.1.2.1. Blok nr 1: Szkolenie praktyczne (warsztaty) w obszarze audytowania i kontroli systemów zarządzania 

bezpieczeństwem i utrzymaniem operatorów kolejowych (przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury 

oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie) wraz z zaproponowaniem i wsparciem nad wdrożeniem 

najbardziej optymalnych dla UTK procedur z tym związanych. 

3.1.2.2. Blok nr 2: Szkolenie z zakresu praktycznych narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa, stosowanych w 

transporcie kolejowym. 

3.1.2.3. Blok nr 3: Szkolenie praktyczne (warsztaty) z zakresu psychologii biznesu, dotyczące podwyższenia 

praktycznych umiejętności managerskich kierownictwa UTK w obszarze: współpracy w zespole, obiegów decyzji 

oraz innych aspektów wpływających na zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi – dotyczącymi 

bezpieczeństwa transportu kolejowego. 

3.1.3. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ 

3.1.4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9; 55000000-0; 63000000-9; 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

4.1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

5.1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: 

5.1.1. co do których nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 ustawy 

PZP, oraz spełniający jednocześnie następujące warunki:  

5.1.1.1. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  



 

 
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie 

SIWZ - zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów wyjazdowych dla pracowników UTK 
z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego 

nr postępowania: BAF-233-6/2012 
Opis procedur  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2 

 

 

5.1.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie 

tego warunku Zamawiający żąda wykazania od Wykonawcy, iż w zakresie realizacji zamówienia uczestniczyć będą – 

jako trenerzy oraz osoby prowadzące szkolenie osoby spełniające poniższe warunki: 

5.1.1.3.1 w zakresie bloku nr 1 – zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić osoby o niegorszych kwalifikacjach (i 

wykształceniu) oraz doświadczeniu, niż niżej określone: 

5.1.1.3.11 kwalifikacje i wykształcenie : co najmniej dr inżynier polskiej uczelni politechnicznej, z katedry 

transportu szynowego (może być inna nazwa katedry, o ile merytorycznie obejmuje zakresem swojego 

działania w/w.), posiadający co najmniej uprawnienia audytora Systemu Zarządzania Jakością (ISO 

9001:2009), oraz Bezpieczeństwem (SMS) oraz Utrzymaniem (MMS) w transporcie kolejowym (musi być 

audytorem we wszystkich tych trzech zakresach); 

5.1.1.3.12 przeprowadzenie co najmniej 10 szkoleń/warsztatów mających charakter budowy i wdrażania 

systemów zarządzania wraz z zaproponowaniem stosownych procedur (oraz ich implementacji) z zakresu 

audytowania i kontroli systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem operatorów kolejowych; 

5.1.1.3.2 w zakresie bloku nr 2 – zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić osoby o niegorszych kwalifikacjach (i 

wykształceniu) oraz doświadczeniu, niż niżej określone: 

5.1.1.3.21 kwalifikacje i wykształcenie : co najmniej dr inżynier polskiej uczelni politechnicznej, z katedry 

transportu szynowego (może być inna nazwa katedry, o ile merytorycznie obejmuje zakresem swojego 

działania w/w.); 

5.1.1.3.22 doświadczenie: przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń z zakresu praktycznych narzędzi do 

monitorowania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym; 

5.1.1.3.3 w zakresie bloku nr 3 - zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić osoby o niegorszych kwalifikacjach (i 

wykształceniu) oraz doświadczeniu, niż niżej określone: 

5.1.1.3.31 kwalifikacje i wykształcenie : co najmniej dr psychologii; 

5.1.1.3.32 doświadczenie: przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń z zakresu psychologii biznesu; 

5.1.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.2. Wykonawca może w zakresie realizacji zamówienia opierać się na wiedzy, wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu i 

uprawnieniach osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.3. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą  „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą 

dokumentów oraz oświadczeń. 

5.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna).  

5.5. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcjum, spółka 

cywilna), musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ. 

5.6. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz  w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ): 

6.1.1.1. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz  

6.1.1.2. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych 

Krajowego Rejestru Karnego, oraz o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie 

określonym w art. 24 ust 1 pkt 1-11 Prawa Zamówień Publicznych) oraz w art. 24 ust 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, oraz  

6.1.1.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, 

odroczenia lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, oraz 

6.1.1.4. o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia 

lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu  

6.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność gospodarczą – wypis z 

ewidencji; dla spółki cywilnej – wypis z ewidencji wszystkich wspólników, dla pozostałych – wypis z KRS), jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
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ofert, (dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji); 

6.1.3. Informacje dotyczące: 

6.1.3.1. proponowanego miejsca/miejsc zakwaterowania (zawierającym opis ośrodka, warunków noclegowych, 

sanitarnych oraz szkoleniowych) oraz menu wyżywienia (zawierających przykładowe menu) – zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 4. Opisu Przedmiotu Zamówienia) 

6.1.3.2.  osób, jakie przeprowadzać będą szkolenie – w zakresie wykazania spełnienia warunków określonych w pkt. 

5.1.1.3 nin. SIWZ 

6.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

(konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia (określone w pkt. 6.1.1 oraz w pkt 6.1.2. SIWZ) oraz dokumenty (określone w 

pkt  6.1.2 SIWZ) -  składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

6.3. W przypadku: 

6.3.1. Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego osoby (o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 5-8 ustawy PZP), mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w odniesieniu 

do nich – przedkłada dokumenty określone w §2 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009r w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (DZ.U.2009.226.1817); 

6.3.2. Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.1. oraz w pkt. 6.1.2 SIWZ – przedkłada dokumenty określone w §4 ust 1 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.2009.226.1817).  

6.3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów określonych w pkt 6.3.2 SIWZ –odpowiednie zastosowanie mają zapisy §4 ust 3 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.2009.226.1817). 

 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 

7.3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest : p. Paulina Czerwińska, mail: baf@utk.gov.pl. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Jednakże z uwagi na bardzo krótki okres 

czasu, jaki pozostaje Wykonawcy na terminową realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający przyłoży należytej 

staranności, by wszelkie decyzje w postępowaniu dokonać w najkrótszym z terminów, na jakie pozwala Prawo Zamówień 

Publicznych, a umożliwia celowe, oszczędne, efektywne i terminowe wydatkowanie środków publicznych.  

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

10.1. Na ofertę składają się: 

10.1.1. Wypełniony Formularz Oferty oraz wymaganymi oświadczeniami i informacjami dotyczącymi wykształcenia, 

kwalifikacji oraz doświadczenia kadry szkoleniowej - załącznik nr 3 do SIWZ; 

10.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

10.1.3. Informacje dotyczące: proponowanego miejsca/miejsc zakwaterowania (zawierającym opis ośrodka, warunków 

noclegowych, sanitarnych oraz szkoleniowych) oraz menu wyżywienia (zawierających przykładowe menu) – zgodnie z 

zasadami określonymi w pkt 4. Opisu Przedmiotu Zamówienia), osób, jakie przeprowadzać będą szkolenie – w zakresie 

wykazania spełnienia warunków określonych w pkt. 5.1.1.3 nin. SIWZ. 

10.2. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) – konieczne jest 

załączenie do oferty upoważnienie do podpisania oferty (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów 

dołączonych do oferty) dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału 

(lub notarialnie poświadczonej kopii); 

10.3. Oferta powinna być sporządzona:  w formie pisemnej, w języku polskim,  na kolejno ponumerowanych i podpisanych 

kartkach oraz podpisana na końcu oferty (przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy), a numeracja kartek 

powinna  rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej  kartce oferty, 

10.4. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny by opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 

mailto:baf@utk.gov.pl
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10.5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (nie 

dotyczy pełnomocnictwa). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co 

do jej prawdziwości. 

10.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez biegłego tłumacza. 

10.7. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę 

zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

10.8. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / 

alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

10.9. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:  danymi 

wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), oraz oznaczona jako: „Oferta – zorganizowanie i 

przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów wyjazdowych dla pracowników UTK z zakresu bezpieczeństwa 

transportu kolejowego (nr post. BAF-233-6/2012 ) – Nie otwierać przed 19.11.2012r. przed godz. 10.30” 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dn. 19.11.2012r do godziny 10.00 do sekretariatu Biura Administracyjno – Finansowego 

UTK (pok. 401a) - Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa. 

11.1.1. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub składać bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego. 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, 

w sali nr 426 (IV piętro) w dniu 19.11.2012r r., o godzinie 10.30  

11.2.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

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

dotyczące cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności. 

11.3. Termin złożenia oferty ustalono w zgodzie z art. 5 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na niepriorytetowy 

charakter tego rodzaju usługi (w rozumieniu w/w. artykułu). 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ i 

określenia w nim wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.  

 

13. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

13.1. Kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu jest: 

13.1.1.  „cena brutto” -waga: 70% ; 

13.1.2. „rękojmia należytego wykonania umowy ze strony kadry prowadzącej szkolenia/warsztaty (dalej w skrócie: rękojmia) 

– 30%;  

13.2. W kryterium oceny ofert zostanie zastosowany wzór: „Ocena punktowa = (najniższa cena brutto oferty/cena brutto oferty 

badanej) x 70 pkt. 

13.3. W kryterium „rękojmia” zostanie zastosowany wzór: „Ocena punktowa = (liczba punktów rękojmi oferty badanej /oferta z 

najwyższą ilością punktów „rękojmi”) x 30 pkt. 

13.4. Liczba punktów rękojmi zostanie ustalona oddzielnie dla każdej z ofert w ten sposób, iż będzie to suma punktów z 

każdego z trzech bloków merytorycznych, gdzie  wartością 1 pkt będzie każde 1 szkolenie wcześniej zrealizowane przez 

prowadzącego (lub głównego prowadzącego – w przypadku zespołu)  ponad pułap wymagany w podmiotowych 

warunkach w danym zakresie merytorycznym (dla przykładu: w zakresie bloku nr 1, Zamawiający wymaga osoby, która 

przeprowadziła w sumie 10 tego typu szkoleń; osoba, która przeprowadziła 15 szkoleń, uzyska 5 pkt rękojmi w zakresie 

bloku 1, itp. itd.): 

13.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, która uzyska 

najwyższą sumaryczną liczbę punktów, tj. za „cenę brutto” oraz „rękojmię”. 

13.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty (podając uzasadnienie faktyczne i prawne): 

13.6.1.  o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz  

13.6.2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz  

13.6.3. o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

13.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści również  informacje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (tablica 

ogłoszeń na IV piętrze w siedzibie Zamawiającego) 
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14. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1. Zamawiający, po prawomocnym wyborze oferty najkorzystniejszych, poinformuje wybranego Wykonawcę, o miejscu, 

terminie i sposobach zawarcia umowy. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. WZÓR UMOWY 

16.1. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ  

16.2. W zakresie zapisów § 4 wzoru umowy (osoby upoważnione do kontaktu)– strony doprecyzują powyższe przed 

podpisaniem umowy. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

17.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP (art. 179 -198g), 

 

18. INNE INFORMACJE 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.  

18.2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.  

18.3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 

18.4. Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

18.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

18.7. Zamawiający nie wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana wyłącznie przez Wykonawcę, tzn. 

Wykonawca może powierzyć realizację całości/części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku: 

18.7.1. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za swoje własne; 

18.7.2. Zamawiający wymaga do Wykonawcy informacji w Formularzu Ofertowym, jaka część zamówienia zostanie 

powierzona podwykonawcom.  

 

19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

19.1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

19.2. Wzór umowy 

19.3. Formularz Ofertowy 

 

 


