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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 

dla pracowników UTK z zakresu audytowania systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i 

utrzymaniem w transporcie kolejowym, bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz podstawowej wiedzy 

o transporcie kolejowym 

 
 

Znak postępowania: BAF‐233‐408/2013 

Warszawa dn. 19.06.2013r 

 

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: utk@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. PZP. 

2.4. Powyższa usługa  finansowana  jest  ze  środków publicznych w  100%, wydatek  zwolniony  z podatku VAT, na 

podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 lit.c  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: 
1.1.1. usługi szkoleniowo – egzaminacyjnej, której efektem ma być uzyskanie uprawnień Audytorów 

Systemu  Zarządzania:  Jakością  (ISO)  w  transporcie  kolejowym,  Bezpieczeństwem  (SMS)  w 
transporcie  kolejowym  oraz  Utrzymaniem  (MMS) w  transporcie  kolejowym  (tu  i  dalej,  pod 
pojęciem  transportu  kolejowego  będzie  się  rozumieć  zarówno  zagadnienia  związane  z 
transportem kolejowym, jak i szynowym),  

1.1.2. warsztatów obejmujących  tematyką  nowe  zagadnienia prawne,  techniczne  i  ekonomiczne w 
zakresie  transportu  kolejowego  w  Polsce  i  na  świecie,  bezpieczeństwo  w  transporcie 
kolejowym oraz analizę zdarzeń kolejowych w Polsce (2009‐2012),  

1.1.3. szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym. 
1.2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający zakres merytoryczny, zasady oraz warunki zakwaterowania oraz 

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

SIWZ. 

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

1.2.1.1. Blok nr 1: zorganizowanie  i przeprowadzenie usługi szkoleniowo – egzaminacyjnej, dla czterech 

grup  pracowników  Urzędu  Transportu  Kolejowego,  we  wskazanych  przez  Zamawiającego 

terminach,  której  efektem  ma  być  uzyskanie  uprawnień  Audytorów  Systemu  Zarządzania: 

Jakością (ISO) w transporcie kolejowym, Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym oraz 

Utrzymaniem (MMS) w transporcie kolejowym; 

1.2.1.2. Blok  nr  2:  warsztatów  obejmujących  tematyką  nowe  zagadnienia  prawne,  techniczne  i 

ekonomiczne  w  zakresie  transportu  kolejowego  w  Polsce  i  na  świecie,  bezpieczeństwo  w 

transporcie kolejowym oraz analizę zdarzeń kolejowych w Polsce (2009‐2012). 

1.2.1.3. Blok nr 3: Szkolenie z zakresu  podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym; 

1.2.2. Opis  zasad  oraz  warunków  szczegółowych  realizacji  umowy,  zawiera  wzór  umowy,  będący 

Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
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1.2.3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000‐9; 55000000‐0; 63000000‐9; 

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie musi  zostać wykonane w  terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia,  zwanym dalej OPZ, 
stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

3. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

3.1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: 

3.1.1. 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:  

3.1.1.1. posiadają  uprawnienie  do  wykonywania  określonej  działalności  i  czynności  będących 

przedmiotem  niniejszego  zamówienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich 

uprawnień;  

3.1.1.2. znajdują  się w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  umożliwiającej  realizację  zamówienia,  oraz 

którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3.1.1.3. 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: 

3.1.1.3.1. w zakresie bloku nr 1 – zajęcia szkoleniowe  i egzaminacyjne mogą prowadzić osoby o nie 

gorszych kwalifikacjach (i wykształceniu) oraz doświadczeniu, niż niżej określone: 

3.1.1.3.1.1. kwalifikacje  i wykształcenie: osoba prowadzącą ‐ co najmniej dr  inżynier polskiej  lub 

europejskiej  (kraje UE  i  inne, na mocy  szczególnych  traktatów  i porozumień dwu  i 

wielostronnych RP) uczelni politechnicznej, z katedry  transportu szynowego  (może 

być  inna  typ  tak  uczelni,  jak  i  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); 

3.1.1.3.1.2. doświadczenie kadry (osoba prowadząca z zespołem): 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; 

3.1.1.3.2. w  zakresie  bloku  nr  2  –  zajęcia  szkoleniowe  mogą  prowadzić  osoby  o  niegorszych 

kwalifikacjach (i wykształceniu) oraz doświadczeniu, niż niżej określone: 

5.1.1.3.2.1. kwalifikacje i wykształcenie : osoba prowadząca ‐ co najmniej dr inżynier polskiej lub 

europejskiej  (kraje UE  i  inne, na mocy szczególnych  traktatów  i porozumień dwu  i 

wielostronnych RP) uczelni politechnicznej, z katedry transportu szynowego (może 

być  inna  typ  tak  uczelni,  jak  i  katedry,  o  ile  merytorycznie  obejmuje  zakresem 

swojego działania w/w.); 

5.1.1.3.2.2. doświadczenie kadry (osoba prowadząca z zespołem): przeprowadzenie co najmniej 

5  szkoleń  z  zakresu  praktycznych  narzędzi  do monitorowania  bezpieczeństwa w 

transporcie kolejowym; 

3.1.1.3.3. w  zakresie  bloku  nr  3  ‐  zajęcia  szkoleniowe  mogą  prowadzić  osoby  o  niegorszych 

kwalifikacjach (i wykształceniu) oraz doświadczeniu, niż określone poniżej: 

5.1.1.3.3.1. kwalifikacje  i wykształcenie:  osoba  prowadząca  ‐  co  najmniej  dr  inżynier  polskiej  lub 

europejskiej  (kraje  UE  i  inne,  na mocy  szczególnych  traktatów  i  porozumień  dwu  i 

wielostronnych RP) uczelni politechnicznej, z katedry transportu szynowego (może być 

inna  typ  tak  uczelni,  jak  i  katedry,  o  ile merytorycznie  obejmuje  zakresem  swojego 

działania w/w.);, 

5.1.1.3.3.2. doświadczenie kadry (osoba prowadząca z zespołem): przeprowadzeniu co najmniej 5 

szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym; 
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3.2. 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. 

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

wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń. 

3.4. O  udzielenie  zamówienia mogą  ubiegać  się Wykonawcy występujący wspólnie  (np.  konsorcjum,  spółka 

cywilna).  

3.5. Wykonawcy  samodzielnie  składający ofertę oraz  każdy  z Wykonawców  składających wspólną ofertę  (np. 

konsorcjum,  spółka  cywilna), musi  spełnić warunek  niewykluczenia  z  postępowania,  zgodnie  z  pkt.  3.1. 

SIWZ. 

3.6. 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. 

 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4.1. 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: 

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

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

4.1.1.2. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 

których mowa w  art.  24  ust.  1  PZP  (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 PZP) oraz w art. 24 ust 2 ustawy PZP, oraz  

4.1.1.3. 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 

4.1.1.4. 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. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ) o tym, iż 

Wykonawca  należy/nie  należy  do  grupy  kapitałowej,  o  której mowa w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

6.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru  lub ewidencji  (dla osób wykonujących  jednoosobowo 

działalność gospodarczą  – wypis  z  centralnej  ewidencji  i  informacji o działalności gospodarczej; dla  spółki 

cywilnej – wypis z centralnej ewidencji  i  informacji o działalności gospodarczej wszystkich wspólników, dla 

pozostałych – wypis z KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej 

niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  (dokumenty  w  formie  oryginału  lub  kopii 

poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez Wykonawcę  lub  osobę  upoważnioną,  z  zachowaniem 

sposobu reprezentacji); 

6.1.4. Informacje dotyczące: 

6.1.4.1. proponowanego  miejsca/miejsc  zakwaterowania,  zawierające:  opis  ośrodka,  warunków 

noclegowych,  sanitarnych,  szkoleniowych  oraz  wyżywieniowych  –  zgodnie  z  zasadami 

określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ); 

6.1.4.2.  osób, jakie przeprowadzać będą szkolenie (szkolenie rozumiane jako suma działań w blok nr 1, nr 

2 oraz nr 3) – w zakresie wykazania spełnienia warunków określonych w pkt. 3.1.1.3 nin. SIWZ 
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6.2.  W  przypadku  oferty  składanej  przez  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  (np.  konsorcjum,  spółka  cywilna),  oświadczenia  oraz  dokumenty    ‐  składa  każdy  z Wykonawców 

oddzielnie. 

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się odpowiednio zapisy 

§4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.2013.231); 

 

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 kontaktu z Wykonawcami jest : 

7.3.1. w zakresie merytorycznym: p. Paulina Czerwińska, mail: paulina.czerwinska@utk.gov.pl 

7.3.2 w zakresie formalno‐prawnym: Rafał Rembowski, mail: rafal.rembowski@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.  

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

10.1. Na ofertę składają się: 

10.1.4. Wypełniony  Formularz  Oferty  oraz  wymaganymi  oświadczeniami  i  informacjami  dotyczącymi 

wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia kadry szkoleniowej ‐ załącznik nr 3 do SIWZ; 

10.1.5. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,  

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

10.1.6. Informacje  dotyczące  proponowanego miejsca/miejsc  zakwaterowania,  zawierający:  opis  ośrodka, 

warunków  noclegowych,  sanitarnych,  szkoleniowych  oraz wyżywieniowych  –  zgodnie  z  zasadami 

określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ), oraz informacje dotyczące osób, 

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

3.1.1.3 nin. SIWZ. 

10.2. W przypadku  złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie  (np.  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. 

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. 

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. 
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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 na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla pracowników UTK z 

zakresu  audytowania  systemów  zarządzania  jakością,  bezpieczeństwem  i  utrzymaniem  w  transporcie 

kolejowym, bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym (nr 

post. BAF‐233‐408/2013 ) – Nie otwierać przed 24.06.2013r przed godz. 10.30” 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dn. 24.06.2013r do godziny 10.00 do sekretariatu Biura Administracyjno 

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

11.1.4. 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 24.06.2013r r., o godzinie 10.30  

11.2.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

sfinansowanie zamówienia. 

11.2.6. 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 PZP 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: 

13.1.4.  „cena brutto” ‐waga: 70% ; 

13.1.5. „rękojmia należytego wykonania umowy ze strony kadry prowadzącej szkolenia/warsztaty/egzaminy 

(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  zakresów 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): 

13.6.4.  o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz  

13.6.5. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz  

13.6.6. 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: 

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

18.7.5. 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 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę: 
a) usługi szkoleniowo – egzaminacyjnej, której efektem ma być uzyskanie uprawnień Audytorów Systemu 

Zarządzania:  Jakością  (ISO)  w  transporcie  kolejowym,  Bezpieczeństwem  (SMS)  w  transporcie 
kolejowym oraz Utrzymaniem (MMS) w transporcie kolejowym,  

b) warsztatów obejmujących  tematyką nowe zagadnienia prawne,  techniczne  i ekonomiczne w zakresie 
transportu  szynowego w Polsce  i na  świecie, bezpieczeństwo w  transporcie  kolejowym oraz  analizę 
zdarzeń kolejowych w Polsce (2009‐2012),  

c) szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym.   
zgodnie z zakresem i zasadami określonymi poniżej.  

 

Przez  pracowników  UTK,  jako  beneficjentów  szkolenia  –  tu  i  dalej  –  rozumie  się  pracowników  UTK, 

współpracowników UTK i osoby trzecie wskazane przez UTK. 

 

Zakres szkolenia: 

Na  szkolenie/warsztaty  oraz/lub  egzamin(iny)  (obowiązek  posługiwania  się  jedynie  językiem  polskim)  składać  się 

winno ‐ na płaszczyźnie merytorycznej – trzy, niżej określone bloki tematyczne: 

 

1) Blok nr 1:  

a) Długość trwania: 4 – dniowe szkolenia na audytorów. 

b) Przedmiotem zamówienia  jest zorganizowanie  i przeprowadzenie usługi szkoleniowo – egzaminacyjnej, dla 

czterech  grup  pracowników  Urzędu  Transportu  Kolejowego,  we  wskazanych  przez  Zamawiającego 

terminach, której efektem ma być uzyskanie uprawnień Audytorów Systemu Zarządzania: Jakością (ISO) w 

transporcie  kolejowym,  Bezpieczeństwem  (SMS)  w  transporcie  kolejowym  oraz  Utrzymaniem  (MMS)  w 

transporcie kolejowym; 

c) Liczba uczestników:  

i) I grupa – 44 pracowników UTK, 

ii) II grupa – 28 pracowników UTK, 

iii) III grupa – 15 pracowników UTK, 

iv) IV grupa – 15 pracowników UTK, 

d) Przedmiot zamówienia musi objąć wszystkich zgłoszonych do udziału pracowników z wszystkich ww. trzech 

zakresów  (której efektem ma być uzyskanie uprawnień Audytorów Systemu Zarządzania: Jakością  (ISO) w 

transporcie  kolejowym,  Bezpieczeństwem  (SMS)  w  transporcie  kolejowym  oraz  Utrzymaniem  (MMS)  w 

transporcie kolejowym); 

e) Terminy (wszystkie terminy włącznie):  

i) I grupa – 10‐13 lipca br. 

ii) II grupa – 13‐16 listopada br. 

iii) III grupa – 02‐05 kwiecień 2014 r. 

iv) IV grupa – 19‐22  październik 2014 r. 

f) Miejsce:  

i) I grupa – wybrany przez Wykonawcę ośrodek  szkoleniowy/  centrum konferencyjne/  itp., oddalone od 

siedziby Zamawiającego nie mniej niż 10 km i nie więcej niż 40 km (w linii prostej); 

ii) II grupa – wybrany przez Wykonawcę ośrodek szkoleniowy/ centrum konferencyjne/  itp., oddalone od 

siedziby Zamawiającego nie mniej niż 10 km i nie więcej niż 40 km (w linii prostej);  

iii) III grupa – wybrany przez Wykonawcę ośrodek szkoleniowy/ centrum konferencyjne/  itp., oddalone od 

siedziby Zamawiającego nie mniej niż 10 km i nie więcej niż 40 km (w linii prostej); 

iv) IV grupa – wybrany przez Wykonawcę ośrodek szkoleniowy/ centrum konferencyjne/  itp., oddalone od 

siedziby Zamawiającego nie mniej niż 10 km i nie więcej niż 40 km (w linii prostej); 

g) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić egzamin dla wszystkich uczestników szkolenia; 

h) Dokładne daty egzaminów/posiłków/ewentualnych noclegów  itp.  itd., określone w pkt 2c) OPZ – określa  i 

podaje Wykonawca, po skonsultowaniu tego z Zamawiającym – patrz pkt 4 OPZ; 
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i) UTK  dopuszcza możliwość  przeprowadzenia  egzaminów  poprawkowych  do  skutku w  postaci  osiągnięcia 

efektu, o którym mowa w pkt 1b) Opisu przedmiotu zamówienia. 

j) Po  zdaniu  egzaminu  Wykonawca  ma  obowiązek  wydać  świadectwo  ukończenia/  certyfikat  każdemu 

uczestnikowi szkolenia; 

k) Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

i) zapewnienie sali szkoleniowej z wyposażeniem niezbędnym do realizacji szkolenia, która znajdować się 

musi  w  ośrodku  szkoleniowym/  centrum  konferencyjnym,  itp.,  w  którym  zakwaterowanie  mają 

uczestnicy szkolenia, 

ii) zakwaterowanie dla każdego uczestnika szkolenia, w pokojach nie większych niż trzyosobowe, z czego 

połowa ma być nie większa niż dwuosobowe. Pokoje powinny być wyposażone w zintegrowaną łazienkę 

(tj. umywalka, prysznic lub wanna, WC); 

iii) zapewnienie następującego wyżywienia dla każdego uczestnika szkolenia: 

(1) przerwy kawowe, na których  serwowane będą co najmniej: kawa, herbata, woda mineralna,  soki, 

ciastka/ ciasto; 

(a) w trakcie zajęć szkoleniowych w 1  i 4 dniu szkolenia Wykonawca musi zapewnić dla wszystkich 

uczestników co najmniej 1 przerwę kawową; 

(b) w trakcie zajęć szkoleniowych w 2 i 3 dniu szkolenia Wykonawca musi zapewnić dla wszystkich 

uczestników po co najmniej 2 przerwy kawowe; 

(2) w trakcie wszystkich 4 dni szkolenia winien być zaserwowany co najmniej dwudaniowy obiad wraz z 

napojami;  

(3) 1, 2 i 3 dnia szkolenia winna być zaserwowana co najmniej 2 daniowa kolacja wraz z napojami;  

(4) 2, 3 i 4 dnia szkolenia powinno zostać zaserwowane śniadanie w formie stołu szwedzkiego; 

iv) transport autokarem (spełniającym wszelkie wymogi techniczne  i homologacyjne w tym zakresie) spod 

siedziby  Zamawiającego  (ul.  Chałubińskiego  4)  na  miejsce  szkolenia  i  z  powrotem  po  zakończeniu 

szkolenia, 

v) materiały szkoleniowe, 

 

2) Blok nr 2:  

a) 2 – dniowe warsztaty obejmujące tematyką nowe zagadnienia prawne, techniczne i ekonomiczne w zakresie 

transportu kolejowego w Polsce i na świecie, bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz analizę zdarzeń 

kolejowych w Polsce (2009‐2012); 

b)  tematyka: 

i) dzień 1: 

(1) zmiany prawne, techniczne, ekonomiczne w zakresie transportu kolejowego; 

(2) bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Analiza zdarzeń kolejowych w Polsce (2009‐2012); 

ii) dzień 2: 

(1) zmiany  prawne  i  zalecenia  w  zakresie  Systemów  Zarządzania  Bezpieczeństwem  i  Utrzymaniem. 

Praktyczna implementacja; 

(2)  zarządzanie  ryzykiem  i  nadzór  nad  środkami  technicznymi  w  transporcie  kolejowym  –  nowe 

podejście do zarządzania ryzykiem. 

c) warsztaty przeprowadzone będą w 8 grupach w następujących terminach: 

i) I grupa – 25‐26 lipca br. ‐ 30 osób 

ii) II grupa – 22‐23 sierpnia ‐ 30 osób 

iii) III grupa – 26‐27 września br. ‐ 30 osób 

iv) IV grupa – 05‐06 grudzień br. ‐. 30 osób  

v) V grupa – 13‐14 marzec 2014 r. ‐ 30 osób 

vi) VI grupa – 15‐16 maj 2014 r. ‐ 30 osób 

vii) VII grupa – 07‐08 sierpień 2014 r. ‐ 30 osób 
viii) VIII grupa – 13‐14 listopad 2014 r. ‐ 30 osób  

d) Dokładne daty egzaminów/posiłków/ewentualnych noclegów  itp.  itd., określone w pkt 2c) OPZ – określa  i 

podaje Wykonawca, po skonsultowaniu tego z Zamawiającym – patrz pkt 4 OPZ; 

e) Miejsce: 

i) I grupa – siedziba UTK, ul. Chałubińskiego w Warszawie, 
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ii) II grupa – wybrany przez Wykonawcę ośrodek szkoleniowy/ centrum konferencyjne/  itp., znajdujące się 

w południowej części Polski w odległości nie większej niż: 

(1) od Krakowa – 150 km, 

(2) od Katowic – 100 km,  

(3) od Wrocławia – 300 km 

iii) III grupa ‐  siedziba UTK, ul. Chałubińskiego w Warszawie, 

iv) IV grupa ‐ siedziba UTK, ul. Chałubińskiego w Warszawie, 

v) V grupa ‐ siedziba UTK, ul. Chałubińskiego w Warszawie, 

vi) VI grupa – wybrany przez Wykonawcę ośrodek szkoleniowy/ centrum konferencyjne/ itp., znajdujące się 

w południowej części Polski w odległości nie większej niż: 

(1) od Krakowa – 150 km, 

(2) od Katowic – 100 km,  

(3) od Wrocławia – 300 km 

vii) VII grupa ‐ siedziba UTK, ul. Chałubińskiego w Warszawie, 

viii) VIII grupa ‐ siedziba UTK, ul. Chałubińskiego w Warszawie, 

f) Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również: 

i) W przypadku grup: I, III, IV, V, VII, VIII: 

(1) wyżywienie dla każdego uczestnika warsztatów, 

(a) każdego  dnia  warsztatów  co  najmniej  1  przerwę  kawową,  na  której  serwowane  będą  co 

najmniej: kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciastka/ ciasto; 

(b) co najmniej dwudaniowy obiad wraz z napojami; 

(2) materiały szkoleniowe, 

(3) zleceniobiorca do realizacji usługi może wykorzystać: sale szkoleniowe oraz sprzęt audio – wizualny 

udostępniony przez UTK. 

ii) W przypadku grupy II i VI:  

(1) zapewnienie sali szkoleniowej z wyposażeniem niezbędnym do realizacji warsztatów, 

(2) zakwaterowanie  dla  każdego  uczestnika  szkolenia, w pokojach  nie większych  niż  trzyosobowe,  z 

czego  połowa  ma  być  nie  większa  niż  dwuosobowe.  Pokoje  powinny  być  wyposażone  w 

zintegrowaną łazienkę (tj. umywalka, prysznic, wanna, WC); 

(3) wyżywienie dla każdego uczestnika warsztatów, 

(a) co najmniej po jednej przerwie kawowej każdego dnia warsztatów, na których serwowane będą: 

co najmniej kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciastka/ ciasto; 

(b) każdego dnia szkolenia co najmniej obiad dwudaniowy z napojami; 

(c) 1 dnia szkolenia kolacja co najmniej dwudaniowa z napojami; 

(d) 2 dnia szkolenia śniadanie w formie szwedzkiego stołu; 

iii) materiały szkoleniowe, 

iv) Wykonawca ma obowiązek wydać świadectwo ukończenia/ certyfikat każdemu uczestnikowi szkolenia;. 

 

3) Blok nr 3:  

a) 1 – dniowe szkolenie z zakresu podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym. 

b) tematyka: 

i)  miejsce transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowo – przesyłowym Polski; 

ii)  podstawowe wiadomości dotyczące infrastruktury i środków transportu kolejowego (w tym SRK); 

iii)  zintegrowany system bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce; 

c) szkolenie prowadzone będzie w 6 grupach: 

d) termin i liczba uczestników: 

i)  I grupa – 29 sierpień br. ‐ 20 osób 

ii)  II grupa – 18 październik br. ‐ 15 osób 

iii)  III grupa – 21 luty 2014 r. ‐ 10 osób 

iv)  IV grupa – 29 maj 2014 r. ‐ 10 osób 
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v)  V grupa – 12 wrzesień 2014 r. ‐ 10 osób 

vi)  VI grupa – 28 listopad 2014 r. ‐ 10 osób 

e) miejsce: siedziba Zamawiający, ul. Chałubińskiego 4 w Warszawie, 

f) Dokładne daty egzaminów/posiłków/ewentualnych noclegów  itp.  itd., określone w pkt 2c) OPZ – określa  i 

podaje Wykonawca, po skonsultowaniu tego z Zamawiającym – patrz pkt 4 OPZ; 

g) wykonawca ma obowiązek wydać świadectwo ukończenia/ certyfikat każdemu uczestnikowi szkolenia; 

h)  wykonawca w załączeniu do swojej oferty winien przedstawić: ogólny zakres merytoryczny, proponowany 

harmonogram  zajęć  szkoleniowo/warsztatowych,  kadrę  prowadzącą  szkolenie,  oraz  inne  informacje  o 

charakterze ogólnym, niezbędne do realizacji celów szkolenia. 

 

4) Po zawarciu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiający  i przedstawi w odniesieniu do każdego z w/w.  trzech 

bloków  tematycznych  –  szczegółowy  zakres merytoryczny,  harmonogram  zajęć  szkoleniowo/warsztatowych  i 

ewentualnie  egzaminacyjnych,  prowadzącą  w/w.  kadrę,  wyposażenie  sal  szkoleniowo‐egzaminacyjnych,  oraz 

wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji celów szkolenia, zawierający – oprócz powyższego, co najmniej 

szczegółowe określenie: 

a) proponowanego miejsca/miejsc  zakwaterowania,  zawierające  szczegółowe dane: opis ośrodka, warunków 

noclegowych, sanitarnych, szkoleniowych oraz wyżywieniowych – zgodnie z zasadami określonymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ); 

b) proponowanych prowadzących szkolenia – trenerów, w każdym z trzech w/w. bloków tematycznych; 

 

5) Czas  rozpoczęcia  i  zakończenia  każdego  szkolenia/warsztatów  z w/w.  bloków  tematycznych w  każdym  z  dni 

szkoleniowo‐warsztatowych musi być skoordynowany z czasem wydawania posiłków, i odwrotnie. 

 

6) Wykonawca  za  realizacje  w/w.  usługi  (szkolenie,  zakwaterowanie,  wyżywienie,  transport)  wystawi 

Zamawiającemu, jako zamawiającemu – po jednym rachunku/fakturze VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami 

księgowymi w tym zakresie) z tytułu realizacji usługi szkoleniowej w danym bloku szkoleniowym. Z uwagi na fakt 

iż  powyższe  zamówienie  szkoleniowe  finansowane  jest  ze  środków  publicznych,  wydatek  z  tym  związany 

zwolniony jest z podatku VAT. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA nr ....................................... 

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

 

Skarbem Państwa ‐ Urzędem Transportu Kolejowego 

z siedzibą w Warszawie (kod: 00‐928) przy ul. Chałubińskiego 4 reprezentowanym przez: 

………………………………….. ‐ …………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………….…………  z siedzibą  w …………………….  (kod  pocztowy:  …………)  przy 

ul. …………………..………., wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego 

przez  Sąd  Rejonowy  Wdział........................  w......................................  pod  numerem  wpisu  …………………….., 

NIP.....................................................,  kapitał  zakładowy  w wysokości  ……………………..…,  posiadającą  kapitał 

zakładowy opłacony w całości / w części w wysokości …………………….1,  

reprezentowaną przez: 

………………………… ‐ ………………………………… 

......................................... ‐..................................................., 

uprawnionymi do  reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr ……………….,  / 

uprawionym/i  do  reprezentacji  na  podstawie  aktualnego,  nieodwołanego  na  dzień  zawarcia  niniejszej  Umowy 

pełnomocnictwa nr …… z dnia …………….., udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji ww. podmiotu, 

zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr ……………….2, 

zwanym dalej „Wykonawcą3”. 

 

 

W  związku  z  przeprowadzonym  postępowaniem  zamówieniowym,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

realizowanym na podstawie zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w wyniku, którego za najkorzystniejsza 

wybrano ofertę Wykonawcy,  strony zawarły następująca umowę: 

 

§ 1.  
1. Przedmiotem niniejszej umowy  jest przygotowanie  i przeprowadzenie przez Wykonawcę na  rzecz wskazanych 

przez  Zamawiającego  pracowników  (również  współpracowników  oraz  ewentualnie  wskazane  przez 

Zamawiającego osoby trzecie) Zamawiającego specjalistycznej usługi egzaminacyjno –szkoleniowej, warsztatowej i 

szkoleniowej  przez  odpowiednie  do  tego  osoby  /  podmioty  (określone  stosownymi  wymogami  formalnymi  –  

będące pracownikami  / współpracownikami  / podwykonawcami Wykonawcy), z zakresu audytowania systemów 

zarządzania  jakością, bezpieczeństwem  i utrzymaniem w  transporcie kolejowym, bezpieczeństwa w  transporcie 

kolejowym  oraz  podstawowej wiedzy  o  transporcie  kolejowym  ‐ w  trzech  blokach  tematycznych  –  zgodnie  z 

zasadami, warunkami  itp.  itd.  określonymi w Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  (zał.  nr  1  do  niniejszej  umowy)  z 

zastrzeżeniem §1 ust. 2‐8. 

2. Przedmiot  niniejszej  umowy  winien  zostać  zrealizowany  w  terminach  oraz  lokalizacji  określonych  w  Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do niniejszej umowy), oraz w ofercie Wykonawcy (zał. nr 2 do niniejszej umowy). 

3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje  również m.in. wynajęcie sal szkoleniowych, zakwaterowanie, wyżywienie 

oraz  transport  –  zgodnie  z  zasadami  i  terminami  określonymi w Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  –  zał.  nr  1  do 

niniejszej umowy. 

4. W zakres realizacji przedmiotu umowy wchodzi także: 

1)  przygotowanie przez Wykonawcę na swój koszt i ryzyko: 

a) wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika; 

b) świadectw ukończenia/certyfikatów itp. itd. dla każdego uczestnika; 

                                                           
1  Dane  dotyczące  kapitału  zakładowego  tylko  w przypadku  spółek  kapitałowych;  dane  dotyczące  opłacenia  w części  kapitału  zakładowego 
wypełnić tylko w przypadku spółki akcyjnej; 
2 Do wyboru w zależności od tego, czy Wykonawca działać będzie w umowie sam czy też przez pełnomocnika / pełnomocników. 
3  W przypadku  wyboru  podmiotów  ubiegających  się  wspólnie  o udzielenie  zamówienia,  w tym  konsorcjum,  należy  oznaczyć  każdy  z tych 
podmiotów odrębnie, z powołaniem danych pełnomocnika, jeśli został ustanowiony m.in. do zawarcia umowy; Zamawiający może zażądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. w przypadku dwóch lub większej ilości 
podmiotów pod stronie Wykonawcy, którzy złożyli wspólnie ofertę, pod pojęciem Wykonawcy w rozumieniu niniejszej Umowy należy rozumieć 
wszystkie te podmioty razem wzięte.  
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c) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorski dotyczących materiałów szkoleniowych itp. itd. – 
przekazanych uczestnikom szkoleń, w związku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

5. Niniejsza umowa będzie  realizowana zgodnie z określonym przez Wykonawcę a uzgodnionym z Zamawiającym 

harmonogramem  czasowo‐merytorycznym,  programem  szkolenia  itp.  itd.,  załączonym  do  umowy  (zał.  nr  2) 

zawierającym elementy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do umowy) 

6. Umowa obowiązuje od dnia  jej zawarcia do 31.12.2014r. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 14 dniowym 

okresem  wypowiedzenia  liczonym  od  momentu  przekazania  Wykonawcy  oświadczenia  o  wypowiedzeniu  w 

dowolnej formie. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek rzetelnie realizować przedmiot umowy, określony 

w  §1  ust  1  do  zakończenia  okresu  wypowiedzenia  oraz  posiada  prawo  do  żądania  wynagrodzenia,  wg  zasad 

określonych w §3 ust 1 tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia szkoleniowe. 

7. Po  poprawnym  zrealizowaniu  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  w  zakresie  danego  zleconego  bloku 

merytorycznego  w  zakresie  każdej  z  grup  w  tym  bloku,  Zamawiający  wystawi Wykonawcy  potwierdzenie  jej 

odbioru w zakresie tego bloku oraz grupy. Moment wystawienia potwierdzenia odbioru danej grupy w każdym z 

bloków  uważany  będzie  za moment  jej  realizacji w  zakresie  tej  grupy  tego  bloku.  Zamawiający ma  prawo  nie 

wystawić potwierdzenia odbioru tylko w razie stwierdzenia niepoprawności  realizacji umowy, podając w sposób 

pisemny uzasadnienie takiej decyzji. Za poprawną, rzetelną i pełną realizację całego przedmiotu niniejszej umowy, 

Strony  umowy  rozumieją  otrzymanie  protokołów  (potwierdzenia)  odbiorów  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

wobec wszystkich grup danego bloku, oraz wszystkich bloków – określonych w Opisie przedmiotu  zamówienia 

(zał. nr 1 do umowy). 

8. Podpisane przez osobę określoną w §4 ust 1 niniejszej umowy potwierdzenia odbioru umowy w zakresie każdej z 

grup  danego  bloku,  jest  podstawą  do wystawienia  przez Wykonawcę  rachunku/faktury  (zgodnie  z  przepisami 

księgowymi w tym zakresie) za usługę w zakresie danej grupy danego bloku. 

 

§ 2.  
1. Wykonawca: 

1) oświadcza,  iż  dysponuje  odpowiednią  kadrą  szkoleniową  do  realizacji  przedmiotu  umowy  (uprawnienia, 

doświadczenie, wiedza oraz kwalifikacje kadry szkolącej); 

2) oświadcza,  iż  posiada  doświadczenie  oraz  wiedzę  merytoryczną,  uprawniające  do  zaproponowania  (i 

późniejszego przeprowadzenia) założeń merytorycznych oraz organizacyjnych cyklu szkoleń itp. itd. (ilość godzin 

i tematy szkolenia)    lub  ‐ w zakresie  realizacji zamówienia  ‐ opiera się na wiedzy, wykształceniu, kwalifikacjach, 

doświadczeniu  i uprawnieniach osób zdolnych do wykonania zamówienia (niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nimi stosunków).  

3) odpowiada  za  działanie  własne,  działania  podwykonawców  jak  za  działania  własne,  oraz  za  to,  iż  będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszej umowy przez cały okres jej obowiązywania; 

4) obowiązany  jest  wykonywać  zlecone  czynności  z  zachowaniem  należytej  staranności,  z  uwzględnieniem 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności.  

5) obowiązany jest do realizacji umowy poprzez personel wskazany w załączniku nr 2 do umowy w zakresach tam 

określonych. Jeśli tak wskazana osoba nie jest w stanie przeprowadzić zajęć/szkoleń/egzaminów itp. itd. osobiście 

w  terminie określonym na podstawie  §1 ust  5, Wykonawca ma obowiązek  zapewnić na  ten okres  zastępstwo 

osoby o nie gorszych kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczenia. 

6) obowiązany  jest do zachowania w tajemnicy wszelkich  informacji dotyczących Zamawiającego, zdobytych przy 

realizacji zleconych czynności, pod rygorem cywilnej odpowiedzialności za szkodę, jaką Zamawiająca poniesienie 

wskutek ujawnienia jego tajemnic handlowych. 

2. Przy  wykonywaniu  zleconych  czynności Wykonawca  podlega  poleceniom  Zamawiającego,  o  ile  dotyczą  one 

realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma  prawo  do  natychmiastowego wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem  określonym w  §3  ust  4 w 

sytuacji, w której: 

1) Wykonawca zaprzestał z powodów leżących po stronie Wykonawcy realizacji czynności określonych w umowie, 

w terminach określonych w umowie  i nie podejmie ich po wezwaniu przez Zamawiającego do ich realizacji; 

2) Wykonawca z powodów leżących po stronie Wykonawcy inny, rażący sposób nie realizuje właściwie czynności, 

określonych w umowie i nie zaprzestaje tego po wezwaniu przez Zamawiającego do ich właściwej realizacji 

4. W  przypadku  wystąpienia  innych,  niż  określone  w  §2  ust  3  nieprawidłowości  w  wykonywaniu  obowiązków 

określonych  w  umowie  przez  Wykonawcę,  Zamawiająca  może  określić,  w  jakiej  części  umowa  nie  została 
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wykonana właściwie i wprost proporcjonalnie obniżyć wielkość wynagrodzenia, określonego na podstawie §3 ust 1. 

Obniżenie wynagrodzenia wymaga uzasadnienia pisemnego takiej czynności. 

5. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w 

stosunku  do  treści  oferty Wykonawcy, w  tym  zmianę:  ostatecznego  terminu  i miejsca wykonania  przedmiotu 

umowy jak i terminów i miejsc szkoleń cząstkowych (np. daty oraz miejsca szkoleń danych grup w danym bloku itp. 

itd.),  zmianę:  przedmiotu  umowy,  zasad wypłaty wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia,  sposobu  odbioru 

usługi, ilości uczestników w danym bloku/grupie ‐ o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków:  

1) w sytuacji zaistnienia siły wyższej 

2)  gdy  konieczność  zmiany  jest  spowodowana  zaistnieniem  niezawinionych  przez  Strony  umowy  okoliczności, 

których  nie można  było  przy  dołożeniu  należytej  staranności  przewidzieć w  chwili  zawarcia  umowy,  a  które 

uniemożliwiają  np.  prawidłowe wykonanie  przedmiotu  umowy w  terminie  określonym w  §  1  ust.  2  niniejszej 

umowy lub innego rodzaju okoliczności uniemożliwiających prawidłową realizację umowy. 

3) utraty  przez  Zamawiającego  źródła  finansowania  zamówienia  w  całości  lub  części,  a  także  w  przypadku 

przesunięcia źródeł finansowania zamówienia. 

4) zmian  po  zawarciu  umowy  przepisów  prawa  lub  wprowadzenia  nowych  przepisów  prawa  lub  zmiany  lub 

wprowadzenia  nowej  bezwzględnie  obowiązującej  normy  powodującej  konieczność  zmiany,  modyfikacji  lub 

odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 

5) zmiana ustawowej stawki podatku VAT , innych obiektywnych obciążeń podatkowych lub interpretacji prawnych 

w tym zakresie; 

6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w §2 ust. 5 niniejszej umowy okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy 

do ich dokonania. 

7. Ewentualna  zmiana  umowy  nastąpi  z  uwzględnieniem  wpływu,  jaki  wywiera  wystąpienie  okoliczności 

uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 

 

§ 3.  
1. Za  rzetelne,  terminowe  i w pełnym  zakresie wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje prawo do 

żądania od  Zamawiającego wynagrodzenia w wysokości ………………..  zł brutto,  za  całość  zlecanej usługi,  na 

które składa się: 

1) wynagrodzenie za rzetelne, terminowe i w pełnym zakresie wykonanie przedmiotu umowy w zakresie bloku nr 1: 

………….. zł brutto, na  jakie  składa  się wynagrodzenie za  rzetelne,  terminowe  i pełne wykonanie przedmiotu 

umowy dla: 

a) grupy I: ………….. zł brutto; 

b) grupy II: ………….. zł brutto; 

c) grupy III: ………….. zł brutto; 

d) grupy IV: ………….. zł brutto; 

2) wynagrodzenie za rzetelne, terminowe i w pełnym zakresie wykonanie przedmiotu umowy w zakresie bloku nr 

2: ………….. zł brutto, na jakie składa się wynagrodzenie za rzetelne, terminowe i pełne wykonanie przedmiotu 

umowy dla: 

a) grupy I: ………….. zł brutto; 

b) grupy II: ………….. zł brutto; 

c) grupy III: ………….. zł brutto; 

d) grupy IV: ………….. zł brutto; 

e) grupy V: ………….. zł brutto; 

f) grupy VI: ………….. zł brutto; 

g) grupy VII: ………….. zł brutto; 

h) grupy VIII: ………….. zł brutto; 

3) wynagrodzenie za rzetelne, terminowe i w pełnym zakresie wykonanie przedmiotu umowy w zakresie bloku nr 

3: ………….. zł brutto, na jakie składa się wynagrodzenie za rzetelne, terminowe i pełne wykonanie przedmiotu 

umowy dla: 

a) grupy I: ………….. zł brutto; 

b) grupy II: ………….. zł brutto; 

c) grupy III: ………….. zł brutto; 

d) grupy IV: ………….. zł brutto; 
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e) grupy V: ………….. zł brutto; 

f) grupy VI: ………….. zł brutto; 

2. Wynagrodzenie określone w  §3 ust  1 niniejszej umowy,  zawiera wszelkie  koszty,  jakie  związane  są  z  realizacją 

przedmiotu umowy    zamówienia, np. wynajem  sal  szkoleniowych,  zakwaterowanie, wyżywienie,  transport oraz 

koszt przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorski dotyczących materiałów szkoleniowych itp. itd. 

– przekazanych uczestnikom  szkoleń, w związku z  realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Z uwagi na 

fakt  iż  powyższe  zamówienie  szkoleniowe  finansowane  jest  ze  środków  publicznych, wydatek  z  tym  związany 

zwolniony jest z podatku VAT. 

3. Wykonawca  wystawi  rachunek/fakturę  (zgodnie  z  przepisami  księgowymi  w  tym  zakresie)  za  poprawnie 

zrealizowaną umowę w zakresie każdej z grup każdego bloku merytorycznego, po otrzymaniu od Zamawiającego 

potwierdzenia odbioru usługi w zakresie danej grupy danego bloku, o którym mowa w §1 ust 7 niniejszej umowy. 

Wynagrodzenie określone na  fakturze za  realizację przedmiotu umowy wobec każdej z grup każdego z bloków, 

płatne  będzie  na  konto  bankowe  określone  na  rachunku/fakturze, w  terminie  do  14  dni  od  dnia  dostarczenia 

rachunku / faktury.  

4. W sytuacji natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, określonej w §2 ust 3, Zamawiający 

ma prawo nałożyć na Wykonawcę  karę umowną w wysokości  20% wynagrodzenia  sumarycznego  (za wszystkie 

grupy wszystkich trzech bloków merytorycznych) określonego w §3 ust 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. W  przypadku  naliczenia  przez  Zamawiającego  kar  umownych wg  zasad  określonych w  niniejszym  paragrafie, 

Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowną notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy wg zasad 

określonych w §3 niniejszej umowy może zostać pomniejszone o wartość not obciążeniowych, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

6. W przypadku powstania szkód wynikających z niewykonania  lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy a 

przewyższających wysokość  kary  umownej,  Zamawiający ma  prawo  dochodzić  odszkodowania  przenoszącego 

wysokość naliczonej kary umownej. 

 

§ 4.  
1. ………………………. jest osobą ze strony Zamawiającego odpowiedzialną za realizacje niniejszej umowy, w tym 

upoważnioną  do  kontaktów  ze Wykonawcą, w  sprawach  związanych  z  realizacją niniejszej  umowy w  czasie  jej 

obowiązywania. Dane teleadresowe: telefon stacjonarny: …………….., telefon komórkowy: ……………..; poczta 

e‐mail: …………………….. 

2. ……………………………… jest osobą upoważnioną do kontaktów ze Zamawiającym, w sprawach związanych z 

realizacją  niniejszej  umowy w  czasie  jej  obowiązywania. Dane  teleadresowe:  telefon  stacjonarny: …………….., 

telefon komórkowy: ……………..; poczta e‐mail: …………………….. 

3. W pozostałych sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Wszelkie  zmiany  i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla  swojej ważności  formy pisemnej, pod  rygorem 

nieważności. 

5. Ewentualne  spory  mogące  powstać  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają  rozstrzygnięciu  sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej 
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Umowa  sporządzona  została  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  ‐  Egzemplarz  nr  1  i  nr  2  dla 

Zamawiającego, egzemplarz nr 3 dla Wykonawcy. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 3 

Wzór Formularza Ofertowego 

 

 

 

……………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

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

 

Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

REGON Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

NIP Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym  

imię i nazwisko: ……………………………………………… stanowisko: ……………………………………….…… 

nr telefonu oraz faksu ……………………………..……………… adres mailowy …………………………………….. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130.000 euro 

na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla pracowników UTK z audytowania 

systemów  zarządzania  jakością,  bezpieczeństwem  i  utrzymaniem  w  transporcie  kolejowym,  bezpieczeństwa  w 

transporcie kolejowym oraz podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym ‐ (Nr sprawy: BAF‐233‐408/2013) 

 

‐ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie w  sumie: ……………………………….……….    (słownie: 

…………………………….) zł brutto, na co składa się: 

1) wynagrodzenie  za  realizację wszystkich  czynności  zleconych w  ramach bloku nr  1:   ……………………………  

(słownie: …………………………….) zł brutto, na jakie składa się wynagrodzenie za rzetelne, terminowe i pełne 

wykonanie przedmiotu umowy dla: 

a) grupy I: ………….. zł brutto; 

b) grupy II: ………….. zł brutto; 

c) grupy III: ………….. zł brutto; 

d) grupy IV: ………….. zł brutto; 

2) wynagrodzenie za  realizację wszystkich czynności zleconych w  ramach bloku nr 2:   ……………………………  

(słownie: …………………………….) zł brutto, na jakie składa się wynagrodzenie za rzetelne, terminowe i pełne 

wykonanie przedmiotu umowy dla: 

a) grupy I: ………….. zł brutto; 

b) grupy II: ………….. zł brutto; 

c) grupy III: ………….. zł brutto; 

d) grupy IV: ………….. zł brutto; 

e) grupy V: ………….. zł brutto; 

f) grupy VI: ………….. zł brutto; 

g) grupy VII: ………….. zł brutto; 

h) grupy VIII: ………….. zł brutto; 

3) wynagrodzenie za  realizację wszystkich czynności zleconych w  ramach bloku nr 3:   ……………………………  

(słownie: …………………………….) zł brutto, na jakie składa się wynagrodzenie za rzetelne, terminowe i pełne 

wykonanie przedmiotu umowy dla: 

a) grupy I: ………….. zł brutto; 

b) grupy II: ………….. zł brutto; 
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c) grupy III: ………….. zł brutto; 

d) grupy IV: ………….. zł brutto; 

e) grupy V: ………….. zł brutto; 

f) grupy VI: ………….. zł brutto; 

‐ termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ 

‐ warunki płatności: zgodne z SIWZ 

 

W związku ze złożoną ofertą: 

1. Oświadczamy,  iż  dokładając  należytą  staranność,  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych Warunków 

Zamówienia  wraz  ze  Wzorem  Umowy  oraz  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia  ‐  i  nie  wnosimy  do  nich 

zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy informacje konieczne do należytego przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że Wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, 

został przez Nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy,  iż  za  wyjątkiem  informacji  i  dokumentów  zawartych  na  kartkach  opatrzonych  napisem 

„POUFNE”  na  stronach:  do ……………..  do …………………  (określa Wykonawca  – w  przypadku  pełnej 

jawności – prosimy skreślić lub nie wypełniać) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są  jawne i nie 

zawierają  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

5. Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych kartkach. 

6. W trakcie realizacji zajęć szkoleniowych, jako trenerów – osoby prowadzące szkolenie określamy: 

‐  w  zakresie  bloku  nr  1  –    zajęcia  szkoleniowe  prowadzić  będą  następujące  osoby:  (podać    kwalifikacje  i 

wykształcenie oraz doświadczenie  tejże osoby –    spełniające warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

oraz SIWZ – wg następującego wzoru): 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

Kwalifikacje i wykształcenie: …………………………………………………………… 

Doświadczenie: …………………………………………………………… 

‐  w  zakresie  bloku  nr  2  –    zajęcia  szkoleniowe  prowadzić  będą  następujące  osoby:  (podać  kwalifikacje  i 

wykształcenie oraz doświadczenie  tejże osoby   –   spełniające warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

oraz SIWZ – wg następującego wzoru): 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

Kwalifikacje i wykształcenie: …………………………………………………………… 

Doświadczenie: …………………………………………………………… 

‐  w  zakresie  bloku  nr  3  –    zajęcia  szkoleniowe  prowadzić  będą  następujące  osoby:  (podać    kwalifikacje  i 

wykształcenie oraz doświadczenie  tejże osoby –    spełniające warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

oraz SIWZ – wg następującego wzoru): 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

Kwalifikacje i wykształcenie: …………………………………………………………… 

Doświadczenie: …………………………………………………………… 

Uwaga: Wykonawca może w  zakresie  realizacji  zamówienia  opierać  się  na wiedzy, wykształceniu,  kwalifikacjach  i 

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

stosunków.  W  takiej  sytuacji  jednak  –    Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  swojej  oferty  pisemne 

zobowiązanie  tychże osób do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  zasobów na okres  korzystania  z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

7.  Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu  części zamówienia podwykonawcom  ‐  części zamówienia, których 

wykonanie  wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  (w  przypadku  niepowierzana  –  prosimy  o 

niewypełnianie niżej określonych punktów): 

  a) ………………………….. 

  b) ………………………….. 

  c) ………………………….. 

  d) ………………………….. 

8.  W zakresie zapisów art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – oświadczamy, iż: 
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‐  nie  należymy  do  grupy  kapitałowej,  o  której mowa w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych*, 

‐  należymy  do  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych*.  

(* ‐ niewłaściwe skreślić) 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą ‐ listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej (w przypadku braku konsumpcji przesłanki z art. 24 ust 2 pkt 5 

PZP – prosimy o niewypełnianie niżej określonych punktów): 

  a) ………………………….. 

  b) ………………………….. 

  c) ………………………….. 

  d) ………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

W  imieniu  Wykonawcy,  tj.  (nazwa  –  firma  Wykonawcy)  ……………………………………………………………., 

biorąc pod uwagę odpowiedzialność cywilną oraz karną za złożenie fałszywego oświadczenia ‐ oświadczam, iż: 

1) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.  24 ust.  1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. m.in.: 

a)  nie  figuruje  w  Kartotece  Podmiotów  Zbiorowych  Krajowego  Rejestru  Karnego,  oraz  o  nie 

figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 

1‐11 Prawa Zamówień Publicznych, oraz 

b)  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  (Urząd  Skarbowy),  lub  uzyskał  przewidziane  prawem 

zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 

wykonania decyzji właściwego organu, oraz 

c) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne  i społeczne (Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych  lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),  lub uzyskał przewidziany prawem 

zwolnienia,  odroczenia  lub  rozłożenia  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymaniu  w  całości 

wykonania decyzji właściwego organu 

2) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych 

3) w/w. Wykonawca posiada  uprawnienie  do wykonywania określonej  działalności  i  czynności będących 

przedmiotem  niniejszego  zamówienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień; 

posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  (do  wykonania  zamówienia),  dysponuje  odpowiednim 

potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  oraz  znajduje  się  w  sytuacji 

ekonomicznej  i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 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. 

W takiej sytuacji jednak –  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty pisemne zobowiązanie 

tychże  osób  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy 

wykonywaniu zamówienia. 

4) oferowany przez w/w. Wykonawcę przedmiot  zamówienia  spełnia:   warunki ogólne oraz  szczególne, 

określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ 

 

Do oferty załączono: 

a) 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  ofert,  (dokumenty  w  formie  oryginału  lub  kserokopii 

poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  osobę  upoważnioną,  z 

zachowaniem sposobu reprezentacji); 

b) pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie 

wynika w odpisu z właściwego rejestru) 
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c) Informacje  dotyczące  proponowanego  miejsca/miejsc  zakwaterowania,  zawierający:  opis  ośrodka, 

warunków  noclegowych,  sanitarnych,  szkoleniowych  oraz  wyżywieniowych  –  zgodnie  z  zasadami 

określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ). 

d) ewentualnie: pisemne zobowiązanie osób trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

miejscowość, data 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


