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ROZDZIAŁ I 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

Urząd Transportu Kolejowego 
 
ul. Chałubińskiego 4,  
00-928 Warszawa 
 
tel.: (0-22) 630-18-80 
fax: (0-22) 630-18-91 
e-mail: tga@utk.gov.pl 
www.utk.gov.pl 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu 

technicznego oraz produkcję i dostawę blankietów licencji maszynisty w formie kart 
poliwęglanowych z zabezpieczeniami prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartość kwoty 125 

000 euro. 

 
 
 

ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie produkcyjnego projektu technicznego blankietu 

licencji maszynisty oraz wyprodukowanie i dostawę blankietów licencji maszynisty w formie 
kart poliwęglanowych z zabezpieczeniami, w czterech transzach w łącznej ilości maksymalnie 
10 000 sztuk. 
 
1) Zamawiający zastrzega, iż ilość rzeczywiście zamawianych blankietów zależała będzie od 

bieżącego zapotrzebowania i może być niższa od wskazanej powyżej maksymalnej ilości. 
Zamówienie mniejszej ilości blankietów nie może stanowić podstawy do roszczeń 
odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy. 

 
2) Zamawiający gwarantuje zamówienie w okresie obowiązywania umowy nie mniej niż 

4000 sztuk blankietów licencji maszynisty. 
 
 
2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
- 32582000-6 Nośniki danych, 
- 79810000-5 Usługi drukowania, 
- 79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

 
 
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
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ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
 
Dostawa blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych z zabezpieczeniami 
realizowana będzie w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. w czterech 
transzach zgodnie z poniższym harmonogramem: 
 

1) Rok 2011: 1000 sztuk, w terminie 15 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez 
Zamawiającego Produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty 
(Uzgodnienie projektu technicznego następuje w ciągu pięciu dni roboczych od dnia 
podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w oparciu o uproszczoną 
dokumentację projektu technicznego składaną wraz z ofertą); 

 
2) Rok 2012: w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w ilości wskazanej 

w tym zamówieniu, przy czym liczba zamawianych blankietów nie będzie mniejsza niż 
1000 sztuk, jednak nie przekroczy 3000 sztuk; 

 
3) Rok 2013: w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w ilości wskazanej 

w tym zamówieniu, przy czym liczba zamawianych blankietów będzie nie mniejsza niż 
1000 sztuk, jednak nie przekroczy 3000 sztuk; 

 
4) Rok 2014: w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w ilości wskazanej 

w tym zamówieniu, przy czym liczba zamawianych blankietów będzie nie mniejsza niż 
1000 sztuk, jednak nie przekroczy 3000 sztuk; 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, spełniający jednocześnie 
następujące warunki: 
 

1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, 
iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował zamówienia 
obejmujące produkcję lub produkcję i personalizację łącznie co najmniej 500 000 
dokumentów z zabezpieczeniami na różnych rodzajach kart plastikowych lub na podłożu 
papierowym, w tym zrealizował przynajmniej jedno zamówienie obejmujące produkcję 
lub produkcję i personalizację co najmniej 5 000 wielowarstwowych kart 
poliwęglanowych z co najmniej czterema zabezpieczeniami przed fałszowaniem; 

 
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
 
 
1. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na 

podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera 
Rozdział VII SIWZ. 
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2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących 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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.  
 
4. Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, składają jedną ofertę, przy czym wymagane 

oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2 - 7 - bądź odpowiednio w 
ust. 2 lub 3 - składa osobno każdy z Wykonawców. 

 
5. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną 

ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. 
 
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. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE PRZEZ 

WYKONAWCĘ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ 

WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
1. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - sporządzone wg wzoru Formularza 
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 

 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp - sporządzone wg wzoru Formularza oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw 
wykluczenia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 

 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

 
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
składania ofert; 

 
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
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6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;  

 
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

 
8) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
określonego w Rozdziale V pkt 2 SIWZ z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 
6 do SIWZ). 

 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
 

1) ust. 1 pkt 3 – 5 oraz 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,  

 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  

 
2) ust. 1 pkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.  

 
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

 
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

 
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi złoży wraz z ofertą: 
 

1) Uproszczoną dokumentację projektu technicznego blankietu licencji 
maszynisty w wersji papierowej, obejmującą minimum wydruk gotowego projektu 
technicznego obydwu stron zaprojektowanego blankietu licencji maszynisty oraz 
wydruk poszczególnych warstw wchodzących w skład blankietu z opisem 
elementów i informacji zawartych na każdej z warstw uwzględniającym informację 
na temat zastosowanych technologii drukarskich oraz zabezpieczeń. 

2) Rozmieszczenie podstawowych elementów graficznych blankietu licencji 
maszynisty, ich wielkość oraz rodzaj czcionki muszą być zgodne ze strukturą 
graficzną wysokiej rozdzielczości, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

3) Wykonawca może wykorzystać wyżej wymienioną strukturę graficzną wysokiej 
rozdzielczości wyłącznie do celów złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu 
oraz realizacji umowy. 
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4) Rozmieszczenie dodatkowych elementów graficznych, w tym zabezpieczeń, będzie 
podlegało uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia (w toku uzgodnień Produkcyjnego projektu 
technicznego – zgodnie z § 2 ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy stanowiących 
Załącznik nr 2 do SIWZ). 

 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

 
 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą pisemnie, faksem bądź pocztą 
elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania poprzez odesłanie faksem lub pocztą elektroniczną podpisanej pierwszej strony 
otrzymanego dokumentu. W przypadku przesyłania potwierdzenia pocztą elektroniczną, 
należy przesłać skan podpisanej pierwszej strony otrzymanego dokumentu. 

 
2. Oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 
przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 
zmiana lub wycofanie oferty, mogą zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej.  

 
3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, 

pocztą elektroniczną i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu faksu, poczty 
elektronicznej lub oryginału dokumentu, w zależności który z nich wpłynie wcześniej. 
Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed 
upływem wyznaczonego terminu. 

 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
 
1. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
 
 

 
Pan Paweł Michalczyk, tel. +48 22 630-18-42, faks: +48 22 630-18-42, e-mail: 
twm@utk.gov.pl 

 
 

Pan Henryk Zgrzebnicki, tel. +48 22 630-18-47, faks: +48 22 630-18-42, e-mail: 
twm@utk.gov.pl  

 
 
2. Wszelkie pytania należy przesyłać w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. 
 
3. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi osobami możliwe jest w godzinach pracy 

Urzędu Transportu Kolejowego, tj. w dni robocze w godzinach od 8.15 do 16.15. 
 
 
 

ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
 
2. Oferta musi zostać sporządzona wg Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

W ofercie Wykonawca winien wskazać w szczególności cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
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3. Ponadto wraz z ofertą należy złożyć: 
 

1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, 
 

2) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż 
pieniężna – w sposób określony w Rozdziale XIII SIWZ, 

 
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo 

określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, 

 
4) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego 
zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w 
postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
5. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie 

powierzony podwykonawcy. 
 
6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. 
 
7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. 

 
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu musi być złożone w oryginale. 

Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenia muszą być 
złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.  

 
9. W przypadku załączenia do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów sporządzonych w 

języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do nich poświadczone przez siebie 
tłumaczenie na język polski. 

 
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób czytelny i 

zostać parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
 
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i 

dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 
poz.1503 z późn zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio 
oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających 
zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę 
(firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres 
gwarancji i warunki płatności. 

 
13. Ponadto zaleca się, aby: 
 

1) wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane 
oraz połączone w sposób trwały;  

 
2) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę; 

 
3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  
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ROZDZIAŁ XI 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
 
1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert. 
 
2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia 
kończącego postępowanie odwoławcze (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp). 

 
 
 

ROZDZIAŁ XII 
OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 
 
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w oparciu o art. 

67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia 
podstawowego.  

 
 
 

ROZDZIAŁ XIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
 
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 5400 zł (słownie zł: pięć tysięcy czterysta zł.). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XV SIWZ. 
 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form: 
 

1) pieniądzu; 
 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
 

3) gwarancjach bankowych; 
 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

 
4. W przypadku wnoszenia wadium w niepieniężnej formie, wymagane jest złożenie oryginalnego 

dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia nie powinien być połączony z 
ofertą, ale umieszczony w kopercie wraz z ofertą. Z ofertą należy połączyć potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię gwarancji/poręczenia. 

 
5. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o 

gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze 
żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty 
składania ofert. 

 
6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: 

 
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

NBP O/O Warszawa 
36  1010  1010  0055  0013  9120  0000 
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z dopiskiem „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 
projektu technicznego oraz produkcję i dostawę blankietów licencji maszynisty w 
formie kart poliwęglanowych z zabezpieczeniami – znak sprawy: TGA – 233-5/2011. 
 
1) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment 
uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający 
przechowuje na rachunku bankowym. 
 
2) Zalecane jest, aby Wykonawca do oferty załączył kopię przelewu z tytułu 
wadium. 

 
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres 

związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 
 
1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej 

kopercie (opakowaniu) w sposób uniemożliwiający odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania.  

2. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres 
Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: 

 
 

OFERTA 
Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu 

technicznego oraz produkcję i dostawę blankietów licencji maszynisty w formie kart 
poliwęglanowych z zabezpieczeniami 

 
znak sprawy TGA-233-5/2011 

 
Nie otwierać przed 22 września 2011 r. przed godz. 12.00 

 
 
 

ROZDZIAŁ XV 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
 
1. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub składać 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (pok. 401a – sekretariat Biura Administracyjno – 
Budżetowego) w terminie do dnia 22 września 2011 r. do godziny 11.45. 

 
2. W przypadku złożenia oferty bezpośrednio, Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie 

złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana 
została oferta. 

 
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
 
 
 

ROZDZIAŁ XVI 
WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

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

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, przed upływem wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

 
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej 

w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała 
dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” . 
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3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, bądź też 
posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XVII 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
 

Urząd Transportu Kolejowego 
ul. Chałubińskiego 4 
00-928 Warszawa 

pokój nr 426/427 (sala konferencyjna), IV piętro 
w dniu 22 września 2011 r. o godz. 12.00 

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

sfinansowanie zamówienia. 
 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, 

a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, 
warunków płatności i okresu gwarancji. 

 
5. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 
 
 
 

ROZDZIAŁ XVIII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w pkt. 2 Formularza oferty stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ ceny jednostkowej za blankiet licencji maszynisty. Następnie 
Wykonawca przemnoży cenę jednostkową przez maksymalną ilość blankietów (10 000 sztuk) 
obliczając w ten sposób całkowitą cenę brutto oferty. 

2. Cena jednostkowa za blankiet licencji maszynisty, o której mowa w ust. 1, musi uwzględniać 
wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w 
szczególności koszty wykonania projektu technicznego i przekazania praw autorskich do 
projektu Zamawiającemu, koszty produkcji blankietów, a także inne koszty takie jak koszty 
opakowania, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, opłaty, podatki – w przeliczeniu na jeden 
blankiet. 

3. Wskazane w ofercie ceny jednostkowe będą stałe tzn. nie ulegną zmianie przez okres 
ważności oferty (związania ofertą) oraz w okresie realizacji Umowy. 

4. Wszystkie ceny w ofercie będą podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

5. Należność za wykonanie zamówienia będzie płatna w PLN.  
6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ XIX 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 
 
1. Jedynym kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu jest cena. Przez kryterium 

„Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę zgodnie z zasadami opisanymi w 
Rozdziale XVIII i wpisaną w formularzu oferty cenę brutto oferty. 

 
2. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 
 
 

Ocena punktowa =  
 
3. Ocena punktowa uzyskana przez Wykonawcę zostanie podana przez zamawiającego z 

dokładnością do dwóch cyfr po przecinku. 
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spośród ofert spełniających warunki określone w 

SIWZ, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.  
 
 
 

ROZDZIAŁ XX 
INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, 
którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz o wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a także o terminie, określonym zgodnie 
z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 

 
2. Zamawiający umieści również informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej 

stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. 
 
 
 

ROZDZIAŁ XXI 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty zawierającej podatek VAT.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z 
następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancji bankowej, 

4) gwarancji ubezpieczeniowej, 

5) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jednolity Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn zm.). 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr 36 1010 1010 0055 0013 9120 0000 (bank: Narodowy Bank Polski O/O 
Warszawa), a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć 
Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy. 

najniższa cena ofertowa brutto 
cena oferty badanej brutto 

X 100 pkt 
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2) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach, oryginał 
dokumentu zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem 
umowy. 

4. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat 
należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 
pierwsze żądanie. 

5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w 
Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XXII 
WARUNKI UMOWY 

 
 
1. Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający 

zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ.  

 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku, gdy taka 

konieczność będzie wynikała z następujących okoliczności: 
 

1) jako następstwo zmian obowiązujących przepisów, 
 

2) w przypadku istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie 
spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy, 

 
3) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn nie 

leżących po żadnej ze Stron nie będzie możliwe wykonanie Umowy w pierwotnym 
terminie, nie więcej jednak niż o kolejne 15 dni, 

 
4) konieczności zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy z powodu 

przyczyn nie leżących po żadnej ze Stron, pod warunkiem, iż zostanie zachowany 
lub podwyższony standard przedmiotu Umowy, a cena ostateczna nie zmieni się w 
stosunku do treści oferty więcej niż o 5 %, 

 
5) konieczności zmiany terminów i ilości poszczególnych transz dostawy wynikającej z 

okoliczności o obiektywnym charakterze (m.in. mniejsze lub większe niż 
przewidywane zapotrzebowanie na wydawanie licencji maszynisty), z 
zastrzeżeniem, iż zmianie nie ulegnie łączna minimalna gwarantowana ilość 
zamawianych blankietów (4 000), minimalna ilość zamawianych blankietów w 
ramach jednej transzy (1000) ani nie zostanie przekroczona maksymalna ilość 
blankietów (10 000). 

 
6) konieczność zmiany miejsca dostawy, z zastrzeżeniem, iż miejsce to zostanie 

wskazane na terenie Warszawy. 
 
 
 

ROZDZIAŁ XXIII 
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
 
1. Wykonawcom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198g), przy 
czym odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z 
przepisami ustawy Pzp czynności: 
  
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
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wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zaś od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
 
2. W pozostałym zakresie, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy (art. 181 ustawy Pzp). 
 
 
 

ROZDZIAL XXIV 
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
 
1. Zamawiający w zawiadomieniu o wyborze oferty wskaże Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana, termin i miejsce podpisania umowy.  
 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formie określonych 
w Rozdziale XXI SIWZ. 

 
3. Umowa zostanie zawarta w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze 

najkorzystniejszej oferty (Rozdział XX SIWZ). 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy 
Nr 3 – Formularz oferty 
Nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nr 5 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Nr 6 – Formularz „Wykaz dostaw” 
Nr 7 - Struktura graficzna wysokiej rozdzielczości (wersja elektroniczna) 
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Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
1. Opracowanie produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty; 
2. Wyprodukowanie i dostawę blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych z 

zabezpieczeniami, w czterech transzach w łącznej ilości maksymalnie 10 000 sztuk.  
 
 
 
1. Opracowanie produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty 
 
 
1.1 Wymagania ogólne: 
 

1. Blankiet licencji maszynisty opracowany być musi w języku polskim i spełniać musi wymogi 
określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w 
sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, 
uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji 
maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 13 z 
19 stycznia 2010, str. 1).  
 
2. Projekt techniczny blankietu licencji maszynisty musi być ponadto wykonany zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz z 
uwzględnieniem struktury graficznej wysokiej rozdzielczości i w pełni z nią zgodny, z 
zastrzeżeniem, iż Wykonawca powinien przygotować projekt blankietu licencji maszynisty w 
języku polskim w miejscach, które zostały wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
3. Struktura graficzna wysokiej rozdzielczości stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
 
 
1.2 Projekt techniczny blankietu licencji maszynisty 
 

1. Pod pojęciem Produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty, zwanego 
dalej projektem technicznym Zamawiający rozumie szczegółową dokumentację w formie 
papierowej i elektronicznej, zawierającą co najmniej projekt graficzny, wykaz materiałów i 
farb, w tym farb specjalnych (w przypadku zastosowania farb autorskich producenta należy 
również podać ich właściwości fizyczne i chemiczne), opis poszczególnych etapów druku 
wraz z kliszami bądź plikami poszczególnych przebiegów drukarskich, niezbędne do 
procesu produkcji blankietów licencji maszynisty ze szczególnym uwzględnieniem 
zastosowanych zabezpieczeń.  

 
2. Wykonawca po wykonaniu ostatniej dostawy, zobowiązuję się przekazać projekt techniczny 

na rzecz Zamawiającego.  
 

3. Uproszczona dokumentacja projektu technicznego, złożona przez Wykonawcę wraz z 
ofertą, podlega uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ciągu pięciu dni 
roboczych od dnia podpisania umowy. W trakcie procesu uzgodnień, Zamawiający ma 
prawo zgłaszania uwag do złożonego w ramach oferty projektu technicznego, w 
szczególności w odniesieniu do rodzaju, wielkości oraz rozmieszczenia dodatkowych 
elementów graficznych zastosowanych w ramach projektu, a Wykonawca ma obowiązek ich 
uwzględnienia o ile uwagi te nie dotyczą elementów mających wpływ na wysokość ceny. 
Wykonawca ma obowiązek uwzględniać zgłoszone uwagi w terminie 1 dnia roboczego od 
daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Uzgodniony i ostatecznie zaakceptowany przez 
Zamawiającego projekt stanowi Produkcyjny projekt techniczny blankietu licencji 
maszynisty. 
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1.3 Właściwości fizyczne 
 

1. Blankiet licencji maszynisty posiadać musi strukturę wielowarstwową. Każda z warstw 
blankietu licencji maszynisty musi być wykonana z poliwęglanu. Wszystkie warstwy muszą 
być trwale połączone ze sobą.  

 
2. Blankiet licencji maszynisty musi być wykonany zgodnie z polską wersją międzynarodowej 

normy PN-ISO/IEC 7810:2006 Karty identyfikacyjne – Charakterystyki fizyczne oraz 
normą jakości ISO 9001: 2008 lub równoważną.  

 
3. Blankiety licencji maszynisty muszą mieć format ID-1, określony w wymienionej normie 

PN-ISO/IEC 7810:2006. Format ID-1, według wymienionej normy, to karta o szerokości 
85,60 mm, wysokości 53,98 mm i grubości 0,76 mm.  

 
4. Metody weryfikacji cech fizycznych blankietów licencji maszynisty w celu zapewnienia ich 

zgodności z normami międzynarodowymi muszą być zgodne z normą ISO/IEC 10373-
1:2006 Karty identyfikacyjne – Metody badań – część 1: Charakterystyki ogólne.  

 
5. Wytrzymałość (m.in. mechaniczna, temperaturowa, chemiczna) blankietów licencji 

maszynisty musi być zapewniona bez utraty walorów estetycznych i funkcjonalności karty.  
 
6. Blankiet licencji maszynisty musi być wykonany w sposób gwarantujący minimum 10-

letnią trwałość w warunkach codziennej eksploatacji. Liczenie 10-letniego okresu 
trwałości rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego lub podmiot działający na 
zlecenie Zamawiającego personalizacji blankietu licencji maszynisty. 

 
 
1.4 Zabezpieczenia 
 

1. Blankiet licencji maszynisty musi posiadać następujące zabezpieczenia: 
 

1) blankiet jest wykonany bez wybielaczy optycznych,  
 
2) tło zabezpieczające jest odporne na podrabianie metodą skanowania, drukowania czy 
kopiowania, zawiera elementy druku irysowego z wykorzystaniem wielokolorowych farb 
zabezpieczających oraz delikatnego pozytywowego i negatywowego tła giloszowego. Wzór 
nie składa się z kolorów podstawowych (CMYK), zawiera rysunki o skomplikowanym 
wzorze, w co najmniej dwóch z kolorów specjalnych oraz mikrodruki. Tło giloszowe nie 
może być wprowadzane techniką rastrową; 

 
3) posiada elementy zmienne optycznie naniesione farbą optycznie zmienną, 
zapewniające odpowiednią ochronę przed kopiowaniem; 
 
4) w miejscu, w którym znajduje się fotografia, tło zabezpieczające oraz fotografia 
nachodzą na siebie przynajmniej na brzegach (wzór słabnący); 

 
5) posiada elementy graficzne naniesione przy użyciu farby termochromowej.  

 
2. Blankiet licencji maszynisty umożliwić musi przeprowadzenie personalizacji (wprowadzenie 

zdjęcia oraz danych osobowych) techniką grawerowania laserowego oraz wprowadzenie 
dodatkowego zabezpieczenia na etapie personalizacji, przynajmniej w postaci znaków, 
symboli bądź wzorów wyczuwalnych w dotyku, przez wykonawcę procesu personalizacji. 

 
 
1.5. Treść 
 

1. Blankiet licencji maszynisty musi być zgodny ze wspólnotowym wzorem i barwami 
wzorcowymi (Pantone Reflex Blue oraz Pantone Yellow) określonymi w rozporządzeniu 
Komisji Europejskiej nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r.  

 
2. Poglądowy wzór spersonalizowanej licencji maszynisty w języku polskim 

przedstawia poniższy rysunek: 
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3. Struktura i układ informacji zamieszczanych na blankiecie licencji maszynisty muszą być zgodne 
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 36/2010, z uwzględnieniem 
informacji wprowadzonych przez zamawiającego tj.: 
 

1) Pierwsza strona blankietu licencji maszynisty (awers) zawiera: 
 

a) wyrazy „LICENCJA MASZYNISTY” wydrukowane dużymi literami; 
b) symbol flagi narodowej Rzeczpospolitej Polskiej zgodny z ustawą z dnia 31 
stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 
pieczęciach państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z 
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późn. zm.), z obramowaniem w barwie białej, tożsamej z barwą białą 
występującą na symbolu flagi, spełniający następujące wymogi: 

• stosunek szerokości flagi do jej długości równy 5:8, 
• współrzędne trójchromatyczne barw x, y, ich składowa Y oraz 

dopuszczalna różnica barwy ∆E w przestrzeni barw CIE 1976 (L * 
u * v *) ustalona według wzoru CIELUV przy iluminacie C i 
geometrii pomiarowej d/0 zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Barwa x y Y ∆E 
biała 0,315 0,320 82,0 4,0 

czerwona 0,570 0,305 16,0 8,0 
 
c) napis „Rzeczpospolita Polska” umieszczony po prawej stronie flagi; 
d) dwuliterowy kod kraju „PL” wydrukowany białą czcionką w centralnej 
części flagi Unii Europejskiej, wykonanej według następujących wytycznych: 

• stosunek wysokości flagi do jej szerokości równy 1:1,5, 
• tło flagi w kolorze niebieskim. Za kolor niebieski uważa się kolor 

określony w palecie barw Pantone jako Reflex Blue, 
• na fladze umieszcza się 12 żółtych pięcioramiennych gwiazd, każda 

opisana na okręgu o promieniu 1/18 wysokości flagi, ustawionych 
tak, że jedno z ramion jest ułożone pionowo; gwiazdy ułożone są 
analogicznie jak godziny na tarczy zegara, w równych odstępach i 
tworzą niewidzialny okrąg o promieniu 1/3 wysokości flagi ze 
środkiem w miejscu przecięcia się przekątnych flagi. Za kolor żółty 
uważa się kolor Pantone Yellow. 

e) miejsce na naniesienie w ramach odrębnego procesu, zdjęcia posiadacza 
techniką grawerowania laserowego zaprojektowane w sposób umożliwiający, 
przenikanie zdjęcia z elementami tła.  
f) miejsce na odpowiednie informacje szczegółowe ponumerowane w 
następujący sposób: 

• Numer „1.” Nazwisko/nazwiska posiadacza licencji maszynisty. 
• Numer „2.”  Imię/imiona posiadacza licencji maszynisty. 
• Numer „3.” Data i miejsce urodzenia posiadacza licencji 

maszynisty. Format daty urodzenia: DD/MM/RRRR. 
• Numer „4a” Data wydania licencji. Format daty wydania licencji: 

DD/MM/RRRR. 
• Numer „4b” Data wygaśnięcia licencji. Format daty wygaśnięcia 

licencji: DD/MM/RRRR. 
• Numer „4c” Nazwa organu wydającego licencję.  
• Numer „4d” Numer referencyjny nadany pracownikowi przez 

pracodawcę. 
• Numer „5.” Numer licencji umożliwiający dostęp do danych w 

krajowym rejestrze licencji maszynisty zgodny z 12 znakowym 
europejskim numerem identyfikacyjnym (EIN) określonym w 
rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 653/2007.  

• Numer „6.” – zdjęcie posiadacza.  
• Numer „7.” – podpis posiadacza.  

 
2) Druga strona blankietu licencji maszynisty (rewers) zawiera: 

 
a) miejsca na odpowiednie informacje szczegółowe ponumerowane w 
następujący sposób: 

• Numer „8.” - Stałe miejsce zamieszkania lub adres pocztowy 
posiadacza licencji maszynisty,  

• Numer „9a.1” - Język ojczysty/języki ojczyste maszynisty, 

• Numer „9a.2” – Informacje krajowe,  

• Numer „9b.” – Przeciwwskazania zdrowotne.  

b) pod wpisanymi danymi należy umieścić tekst „1. Nazwisko/Nazwiska 
- 2. Imię/Imiona - 3.Data i miejsce urodzenia - 4a. Data wydania 
licencji [rrrr/mm/dd] - 4b. Data wygaśnięcia licencji [rrrr/mm/dd] 
- 4c. Nazwa organu wydającego licencję - 4d. Numer referencyjny 
nadany pracownikowi przez pracodawcę - 5. Numer licencji - 6. 
Zdjęcie posiadacza - 7. Podpis posiadacza - 8. Stałe miejsce 
zamieszkania lub adres pocztowy posiadacza (nieobowiązkowo) - 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy: TGA – 233-5/2011 5 

9a.1. Język(i) ojczysty(te) - 9a.2. Informacje krajowe - 9b. 
Przeciwwskazania zdrowotne”. 

c) pod objaśnieniami informacji znajdujących się na drugiej stronie licencji 
należy umieścić tekst: 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ � LICENCE 
STROJVEDOUCÍHO � LOKOMOTIVFØRERLICES � VERGUNNING 
MACHINIST  � VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER � TRAIN 
DRIVING LICENCE � VEDURIJUHILUBA � KULJETTAJAN LUPAKIRJA � 
LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN � EISENBAHNFAHRZEUG-
FÜHRERSCHEIN � FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER � 
Ά∆ΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΟΎ � VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI �IGAZOLVÁNY � 
CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH � PATENTE DEL MACCHINISTA � 
VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA � TRAUKINIO MAŠINISTO 
PAŽYMĖJIMAS � LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI � 
FØRERBEVIS � LICENCJA MASZYNISTY � CARTA DE MAQUINISTA � 
PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ � PREUKAZ RUŠŇOVODIČA � 
DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO � TITULO DE CONDUCCIÓN DE 
VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINSTA � FÖRARBEVIS 

d) na niebieskim pasie wzdłuż dolnej krawędzi blankietu licencji maszynisty 
należy umieścić flagę Unii Europejskiej oraz wyrazy (napis) "Wzór 
Wspólnot Europejskich".  

4. Rozmieszczenie elementów graficznych blankietu licencji maszynisty, ich wielkość oraz 
rodzaj czcionki muszą być zgodne ze Strukturą graficzną wysokiej rozdzielczości, która stanowi 
Załącznik nr 7 do SIWZ.  

 
 
1.6 Personalizacja 
 

Zdjęcie i informacje, o których mowa w punktach 1 – 9b blankietu licencji maszynisty oraz 
zabezpieczenia dodatkowe przynajmniej w postaci znaków, symboli i wzorów wyczuwalnych w 
dotyku, zostaną naniesione przez Zamawiającego techniką grawerowania laserowego w 
ramach odrębnego procesu. 
 

 
1.7 Gwarancja 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 10-letniej gwarancji na wyprodukowane i 
dostarczone blankiety licencji maszynisty. Gwarancja dla każdego dostarczonego blankietu licencji 
liczona jest od dnia dokonania przez Zamawiającego lub podmiot działający na zlecenie 
Zamawiającego personalizacji blankietu licencji. 
 
 
2. Wyprodukowanie i dostawa blankietów licencji maszynisty w formie kart 

poliwęglanowych z zabezpieczeniami, w łącznej ilości maksymalnie 10 000 sztuk. 
 
 

2.1 Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia oraz sposób dostawy i opakowania. 
 
 

1. Dostawa wyprodukowanych blankietów kart poliwęglanowych odbędzie się w 4 
(czterech) transzach oraz w terminach, o których jest mowa w Rozdziale IV SIWZ. 
 
2. Wykonawca dostarczy wyprodukowane blankiety kart poliwęglanowych w ramach 
każdej transzy do siedziby Zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego, ul. 
Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, sekretariat Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego, 4 piętro, pokój 437. Dostawa odbędzie się w dni robocze, pomiędzy 8.15 a 
16.15. 
 
3. O terminie (z podaniem daty dziennej i godziny, z dokładnością do 2 godzin) 
dostawy każdej transzy Wykonawca poinformuje Zamawiającego telefonicznie (tel. do 
sekretariatu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego: +48 22 630-18-30) nie później niż 
48 godzin przed terminem dostawy, co zostanie niezwłocznie również potwierdzone 
przesłaniem pocztą elektroniczną odpowiedniej informacji na podane adresy 
Zamawiającego: utk@utk.gov.pl i ttn@utk.gov.pl. W przypadku braku 
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powiadomienia o terminie dostawy w powyższy sposób, Zamawiający ma prawo 
odmówić odbioru dostawy. 
 
4. Blankiety kart poliwęglanowych zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w 
opakowaniach fabrycznych. Sposób opakowania powinien uniemożliwiać dostęp do 
zawartości przesyłki przez osoby nieupoważnione. 
 
5. Wszelkie koszty związane z opakowaniem i dostawą blankietów kart 
poliwęglanowych do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
 
 

2.2 Sposób odbioru oraz weryfikacji zgodności z zamówieniem i braku błędów. 
 

1. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia do siedziby Zamawiającego każdej z transz, 
nastąpi odbiór przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym.  
 
2. W trakcie odbioru ilościowego, nastąpi otwarcie przesyłki dostarczonej przez 
Wykonawcę, zawierającej blankiety kart poliwęglanowych. W odbiorze uczestniczyć 
może  przedstawiciel Wykonawcy.  
 
3. Na zakończenie odbioru ilościowego każdej transzy sporządzony zostanie protokół 
odbioru, zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę, w przypadku udziału 
Wykonawcy w odbiorze. Wzór Protokołu odbioru ilościowego stanowi załącznik nr III do 
Istotnych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ 
 
4. Zamawiający może w ciągu kolejnych 6 dni roboczych po dokonaniu odbioru 
ilościowego przeprowadzić odbiór jakościowy poprzez dokonanie odpowiednich badań 
i testów maksymalnej liczby 20 szt. losowo wybranych blankietów licencji maszynisty z 
danej transzy. Badania i testy mogą być przeprowadzone na koszt Zamawiającego 
przez wyspecjalizowane w tym zakresie jednostki badawcze i laboratoria. 
 
5. W przypadku stwierdzenia faktu nie spełnienia przez trzy losowo wybrane blankiety 
licencji maszynisty wymogów jakościowych, o czym Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę, cała dostarczona transza będzie zwrócona do Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia całej nowej transzy blankietów licencji 
maszynisty w terminie 15 dni roboczych od dnia ww. zawiadomienia. Koszty 
wyprodukowania i dostarczenia nowej transzy blankietów licencji maszynisty ponosi 
Wykonawca. W przypadku stwierdzenia wadliwości mniejszej ilości blankietów niż trzy, 
Wykonawca wymieni wadliwe blankiety w terminie 15 dni roboczych od dnia 
zawiadomienia o stwierdzeniu tych wad 

 
2.3 Procedura reklamacji blankietów licencji maszynisty. 

 
1. W innych niż wskazane w pkt 2.2. przypadkach stwierdzenia, że blankiet licencji 
maszynisty nie spełnia wymogów określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do 
jego wymiany w ciągu 10 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia 
powyższego faktu przez Zamawiającego.  
 
2. Wymianie podlegają blankiety licencji maszynisty, które nie spełniają warunków 
określonych w SIWZ zarówno ze względu na ujawnione wady o charakterze graficznym 
jaki i technologicznym. Procedura wymiany blankietów licencji maszynisty nie 
spełniających kryteriów określonych w SIWZ dotyczy również wad, które zostały 
ujawnione na etapie personalizacji a związane są z wadą technologiczną blankietu. 
 

2.4 Instrukcja przechowywania i personalizacji 
 
1. Najpóźniej wraz z dostawą pierwszej transzy blankietów licencji maszynisty, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję określającą zasady prawidłowego 
przechowywania wyprodukowanych i dostarczonych blankietów licencji maszynisty oraz 
ich personalizacji.  
 
2. Instrukcja powinna między innymi określać zasady przechowywania, 
transportowania oraz warunki w jakich powinno odbywać się liczenie blankietów przez 
Zamawiającego, tak aby dostarczone blankiety licencji maszynisty nie utraciły swoich 
parametrów fizycznych zgodnych z wymogami określonymi w SIWZ i gwarantowały 
uzyskanie właściwej jakości nanoszonych danych w trakcie procesu personalizacji. 
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3. Dostarczona instrukcja powinna obowiązywać w trakcie realizacji wszystkich dostaw 
poszczególnych transz. W przypadku wprowadzenia zmian do instrukcji przez 
Wykonawcę Zamawiający musi otrzymać jej aktualną i ujednoliconą wersję najpóźniej 
wraz z dostawą blankietów, których dotyczą zmiany. Instrukcja powinna być 
dostarczona w oddzielnym opakowaniu niż dostarczone blankiety licencji maszynisty. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Istotne Postanowienia Umowy 

 
Umowa Nr ……….. 

 
zawarta w dniu ……………………… 2011 r. w Warszawie  
pomiędzy:  
Urzędem Transportu Kolejowego  
z siedzibą w Warszawie (00-928) przy ul. Chałubińskiego 4,   
NIP 526-26-95-081, REGON 015481433                 
który reprezentują : 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 

 
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………. 
z siedzibą w ……………, ul. ……………………………. 
wpisaną do ………………………………………………. 
NIP ………………, REGON ………………….. 
którą reprezentują 

1. ……………………………………. 
2. ……………………………………. 

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, 
w wyniku przeprowadzenia postępowania (nr ref TGA-……./2011) o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwaną 
dalej „ustawą Pzp” 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) opracowanie produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty; 

2) wyprodukowanie i dostawa blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych 
z zabezpieczeniami, w czterech transzach w łącznej ilości maksymalnie 10 000 sztuk, przy 
czym Zamawiający gwarantuje zamówienie w okresie obowiązywania umowy nie mniej niż 
4000  sztuk blankietów licencji maszynisty. 

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik I do Umowy), dalej jako „SOPZ” 
oraz Ofertą Wykonawcy (Załącznik nr II do Umowy). 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy, w tym za 
dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów technicznych i warunków realizacji 
zamówienia, a także za działania ewentualnych podwykonawców realizujących Umowę.  

4. Wykonawca może realizować Umowę przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. W 
przypadku konieczności udziału w wykonaniu Umowy innych podwykonawców niż wskazani w 
ofercie, Wykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, przy 
czym Zamawiający z ważnych powodów może nie wyrazić zgody na udział proponowanego 
podwykonawcy w wykonaniu Umowy. 

5. W okresie obowiązywania Umowy, w ramach wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 
1, Wykonawca zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia, do wprowadzania zmian 
do produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty, zwanego dalej 
projektem technicznym, polegających na zmianie tekstu „Wzór Wspólnot Europejskich” na 
„Wzór Unii Europejskiej” oraz innych zmian w projekcie technicznym, wynikających ze zmian w 
przepisach prawa unijnego i krajowego w tym zakresie, po otrzymaniu pisemnej informacji w 
tej sprawie od Zamawiającego, przed zleceniem dostawy kolejnej transzy.  
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§ 2 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Umowa będzie wykonywana w okresie od daty podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2014 r., z 
zastrzeżeniem, iż Umowa wygasa wcześniej w sytuacji, gdy na zlecenie Zamawiającego 
zrealizowana zostanie dostawa 10 000 sztuk blankietów licencji maszynisty. 

2. W ramach wykonania Umowy, dostawy będą realizowane w czterech transzach zgodnie z 
poniższym harmonogramem: 

1) w terminie 15 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu 
technicznego blankietu licencji maszynisty Wykonawca dostarczy 1000 sztuk blankietów; 

2) w roku 2012 Zamawiający zleci dostawę minimum 1000 sztuk blankietów, nie więcej 
jednak niż 3000 sztuk. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiane blankiety w 
terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w ilości wskazanej w tym 
zamówieniu; 

3) w roku 2013 Zamawiający zleci dostawę minimum 1000 sztuk blankietów, nie więcej 
jednak niż 3000 sztuk. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiane blankiety w 
terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w ilości wskazanej w tym 
zamówieniu; 

4) w roku 2014 Zamawiający zleci dostawę minimum 1000 sztuk blankietów, nie więcej 
jednak niż 3000 sztuk. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiane blankiety w 
terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w ilości wskazanej w tym 
zamówieniu. 

3. W ciągu pięciu dni roboczych od dnia podpisania Umowy, Zamawiający i Wykonawca 
zobowiązują się uzgodnić projekt techniczny, o którym mowa w SOPZ w oparciu o uproszczoną 
dokumentację projektu technicznego złożoną wraz z ofertą. Szczegółowe warunki i terminy 
dokonania uzgodnień zostały określone w 1.2.3 SOPZ. 

4. Przedmiot Umowy uznaje się za wykonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego  Protokołu 
odbioru końcowego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr V. do Umowy.  

 

§ 3 
WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU  

1. Szczegółowe warunki dostawy oraz odbioru, w tym sposób weryfikacji prawidłowości dostawy 
zostały określone w pkt 2.1 i 2.2. SOPZ. 

2. Zamawiający odmówi dokonania odbioru pierwszej transzy w sytuacji, gdy Wykonawca nie 
dostarczy Zamawiającemu instrukcji określającej zasady prawidłowego przechowywania 
wyprodukowanych i dostarczonych blankietów licencji maszynisty oraz ich personalizacji, o 
której mowa w pkt 2.4 SOPZ. 

3. Potwierdzeniem odbioru ilościowego danej transzy, o którym mowa w pkt 2.2. SOPZ będzie 
podpisanie przez Zamawiającego bez uwag Protokołu odbioru ilościowego, którego wzór 
stanowi Załącznik nr III do Umowy. W przypadku, gdy w odbiorze uczestniczy przedstawiciel 
Wykonawcy, Protokół odbioru ilościowego podpisywany jest również przez tego przedstawiciela. 

4. W przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego odbioru jakościowego zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 2.2. SOPZ, sporządza się Protokół odbioru jakościowego, w którym wskazuje 
się zastosowaną metodę weryfikacji jakości, ilość badanych blankietów, datę dostawy badanych 
blankietów oraz wyniki odbioru. W przypadku, gdy badanie zostało zlecone wyspecjalizowanym 
w tym zakresie jednostkom badawczym lub laboratoriom, raporty z badań stanowią załączniki 
do Protokołu odbioru jakościowego, którego wzór stanowi Załącznik nr IV do Umowy. Protokół 
odbioru jakościowego przekazywany jest Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 7 dni roboczych od daty sporządzenia Protokołu odbioru jakościowego. 

5. W przypadku stwierdzenia, w trybie dokonywania odbioru jakościowego, o którym mowa w ust. 
4, nie spełniania wymagań jakościowych, pomimo uprzedniego dokonania odbioru ilościowego, 
Wykonawca pozostaje w opóźnieniu licząc od daty upływu terminu dostawy do dnia dokonania 
odbioru ilościowego ponownie dostarczonej transzy.  

6. Do odbioru ponownie dostarczanej transzy stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3-5. 

7. Warunkiem dokonania odbioru końcowego wykonania Umowy i podpisania Protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, jest odebranie wszystkich transz, w tym 
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również nowych transz dostarczanych w trybie, o którym mowa w pkt 2.2. SOPZ, a także 
przekazanie projektu technicznego, o którym mowa w pkt 1.2.1 SOPZ.  

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wykonania Umowy z przedmiotem 
Umowy, podpisanie Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 4, nastąpi 
dopiero po usunięciu przez Wykonawcę tych niezgodności. 

9. W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 
w § 2 ust. 4 bez zastrzeżeń, uznaje się, iż zamówienie zostało wykonane należycie. 

 

§ 4 
CENA 

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za 
faktycznie dostarczone blankiety w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości dostarczonych 
blankietów oraz ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 2, przy czym nie przekroczy ono 
łącznie kwoty …….….. zł brutto, słownie złotych brutto: ……………………………....). 

2. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, cena jednostkowa za jeden blankiet licencji maszynisty wynosi 
……… zł brutto, tj. ……….. zł netto plus podatek VAT (stawka ……..%) w wysokości ………. zł. 

3. Cena jednostkowa wskazana w ust. 2 jest stała, nie podlega waloryzacji i będzie obowiązywać 
dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy. 

4. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy 
związane z wykonaniem Umowy, w szczególności koszty wykonania projektu technicznego 
i przekazania praw autorskich do tego projektu Zamawiającemu, koszty produkcji blankietów, 
a także inne koszty takie jak koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, opłaty 
i podatki. 

5. Zamawiający zastrzega, iż ilość rzeczywiście zamawianych blankietów zależała będzie od 
bieżącego zapotrzebowania i może być niższa od wskazanej w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy 
maksymalnej ilości. Zamówienie mniejszej ilości blankietów nie może stanowić podstawy do 
roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania Umowy. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości kwoty 
wartości Umowy określonej w ust. 1 w okresie obowiązywania Umowy. 

 

§ 5 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywana każdorazowo w terminie 14 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tej fakturze. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru 
ilościowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. 

3. Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana w PLN. 

4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z wymogami księgowymi, a ponadto musi  zawierać 
numer referencyjny i tytuł Umowy. 

 

§ 6 
GWARANCJA  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone w ramach Umowy 
blankiety licencji maszynisty na okres 10 lat od daty dokonania przez Zamawiającego lub 
podmiot działający na zlecenie Zamawiającego personalizacji blankietu licencji. 

2. Procedura reklamacji blankietów licencji maszynisty została opisana w pkt 2.3 SOPZ. 

3. Po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu do wymiany wadliwych blankietów, Zamawiający 
może zlecić ich wykonanie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
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§ 7 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za przekroczenie, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, terminu dostawy danej transzy, za każdy dzień opóźnienia w 
wysokości 0,5 % wartości brutto danej transzy, a gdy opóźnienie przekroczy 21 dni, 
Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o ww. 
opóźnieniu, żądając jednocześnie zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wartości brutto 
Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości 30% ceny brutto Umowy w sytuacji, gdy: 

1) w wyniku dokonania odbioru jakościowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, 
Zamawiający co najmniej po raz drugi stwierdził, iż co najmniej trzy blankiety z losowo 
wybranych 20 szt. blankietów nie spełniają wymagań jakościowych (zgodnie z pkt 2.2. 
SOPZ); 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy 
lub znacznej jego części lub nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym 
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu 
upadłości Wykonawcy; 

3) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji; 

- w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących postawę 
odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 30 % ceny brutto Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w odniesieniu do części Umowy, w takiej sytuacji karę 
umowną pomniejsza się proporcjonalnie. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  
w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną. 

8. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 
szczegółowego uzasadnienia – przekazanego drugiej Stronie. 

 

§ 8 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać prawa autorskie do projektu technicznego, o 
którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, oraz, że ich udostępnienie Zamawiającemu w 
zakresie objętym niniejszą Umową nie narusza autorskich praw osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do Produkcyjnego 
projektu technicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na mocy niniejszej Umowy z chwilą 
wydania Zamawiającemu, zgodnie z pkt 1.2.2 SOPZ, projektu technicznego w zakresie 
poniższych pól eksploatacji: 

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów, 

b) uaktualnianie, modyfikacja, dodawanie innych elementów, tłumaczenie na różne języki, 
zmiana barw, wielkości oraz treści w całości lub w części, 
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c) wykorzystywanie w materiałach informacyjnych, wydawniczych, w mediach 
audiowizualnych i komputerowych, a także publikowanie na stronach internetowych 
Zamawiającego, 

d) wykorzystywanie przez pracowników Zamawiającego w trakcie spotkań lub szkoleń 
organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty, 

e) wykorzystywanie w związku z realizacją zadań ustawowych Zamawiającego.  

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac 
powstałych na skutek realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 9 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego  wykonania Umowy w wysokości 10% ceny 
całkowitej przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: .......................... zł. (słownie: 
..................................................) w formie ............................. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone Wykonawcy w całości w ciągu 30 
dni od dnia przekazania przez Wykonawcę całego przedmiotu zamówienia i przejęcia go 
Protokołem odbioru końcowego przez Zamawiającego jako należycie wykonanego. 

3. Z zabezpieczenia Zamawiający może potrącić wszelkie kary Umowne i inne roszczenia 
odszkodowawcze, związane z wykonaniem uprawnień z tytułu rękojmi. 

 

§ 10 
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

1. Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli do bezpośrednich kontaktów i nadzoru nad 
prawidłowym wykonywaniem Umowy: 

1) ze strony Wykonawcy: …………, tel………………., e-mail:………………..; 

2) ze strony Zamawiającego: …………, tel………………., e-mail:………………..; 

2. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające  
z wykonywania Umowy wymagają formy pisemnej. 

3. Pisma Stron zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą być wysyłane 
pocztą lub doręczone osobiście. Wyjątkowo dopuszcza się porozumiewanie się Stron za 
pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają 
dzień jej doręczenia elektronicznie lub faksem, jeżeli jej treść zostanie niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie. 

 

§ 11 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w przypadku, gdy taka 
konieczność będzie wynikała w szczególności z następujących okoliczności: 

1) jako następstwo zmian obowiązujących przepisów; 

2) w przypadku istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie 
spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy; 

3) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn nie leżących 
po żadnej ze Stron nie będzie możliwe wykonanie Umowy w pierwotnym terminie, nie 
więcej jednak niż o kolejne 15 dni; 

4) konieczności zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy z powodu przyczyn 
nie leżących po żadnej ze Stron, pod warunkiem, iż zostanie zachowany lub podwyższony 
standard przedmiotu Umowy, a cena ostateczna nie zmieni się w stosunku do treści oferty 
więcej niż o 5 %; 

5) konieczności zmiany terminów i ilości poszczególnych transz dostawy wynikającej z 
okoliczności o obiektywnym charakterze (m.in. mniejsze lub większe niż przewidywane 
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zapotrzebowanie na wydawanie licencji maszynisty), z zastrzeżeniem, iż zmianie nie 
ulegnie łączna minimalna gwarantowana ilość zamawianych blankietów (4 000), minimalna 
ilość zamawianych blankietów w ramach jednej transzy (1000) ani nie zostanie 
przekroczona maksymalna ilość blankietów (10 000); 

6) konieczność zmiany miejsca dostawy, z zastrzeżeniem, iż miejsce to zostanie wskazane 
na terenie Warszawy. 

 

 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory między Stronami powstałe w związku z realizacją Umowy rozstrzygać będzie 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik I: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 
(wyciąg ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 

Załącznik II: Wyciąg z Oferty Wykonawcy (Formularz Oferty wraz z Uproszczoną 
dokumentacją projektu technicznego) 

Załącznik III: Wzór Protokołu odbioru ilościowego 

Załącznik IV: Wzór Protokołu odbioru jakościowego 

Załącznik V: Wzór Protokołu odbioru końcowego 

Załącznik VI:  Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy/ poświadczenie dokonania wpłaty zabezpieczenia 
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Załącznik nr I do Umowy 
 
 
 

 
 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 
(wyciąg ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 
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Załącznik nr II do Umowy 
 
 
 

 
 
 
 

Oferta Wykonawcy - wyciąg 
(Formularz oferty wraz z Uproszczoną dokumentacją projektu technicznego) 
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Załącznik nr III do Umowy 
 
 

 

Wzór Protokołu odbioru ilo ściowego   

PROTOKÓŁ 

nr ………………….. z dnia ……………………………….….. 

w sprawie odbioru ilościowego blankietów licencji maszynisty  

 
 
Zamawiający: 
Urząd Transportu Kolejowego 
ul. Chałubińskiego 4 
00-928 Warszawa 
 
 
I.  Numer referencyjny Umowy: ………………… podpisanej w dniu ………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 

II.  Wykonawca oświadcza,  że wykonane blankiety licencji maszynisty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – znak sprawy:  

TGA - .……………………………………………………………………………………………………….. 

III.  Potwierdzam, iż dokonano odbioru ilościowego blankietów licencji maszynisty wykonanych w ramach  

Umowy Nr ……………………………………...……………………………………………………………… 

 

Przedmiot zamówienia Ilość  
(szt.)  Data odbioru 

Poświadczenie  odbioru blankietów licencji  

( imię i nazwisko) 
 

1 2 3 4 
 

Blankiety  licencji maszynisty  
 

 
 

 

 Końcowy wynik przyjęcia: 

1. Bez uwag 

2. Negatywny – uwagi / zastrzeżenia: 

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

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

Wykonawca: Zamawiający: 

……………………………………………………….       …………………………………………………… 
data i  podpis  data i podpis 
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Załącznik nr IV do Umowy 
 

Wzór Protokołu odbioru jakościowego 
PROTOKÓŁ  

nr ………. z dnia ………………………………………………… 
w sprawie odbioru jakościowego blankietów licencji maszynisty  

Zamawiający: 
Urząd Transportu Kolejowego 
ul. Chałubińskiego 4 
00-928 Warszawa 
 

I.  Numer referencyjny Umowy: …………………………... podpisanej w dniu ……………  Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………… 

II.  Potwierdzam, iż dokonano odbioru jakościowego blankietów licencji maszynisty wykonanych w ramach Umowy Nr ……….…………………………………………………… 
dostarczonych zgodnie z Protokołem odbioru ilościowego blankietów licencji maszynisty nr……………………………………………... z dnia …………………………………… 

 
Blankiety licencji maszynisty –  odbiór jakościowy          transza nr……………..       ilość dostarczonych blankietów ……………      data dostarczenia ……………………….. 

SPOSOBY WERYFIKACJI JAKO ŚCI BLANKIETÓW LICENCJI MASZYNISTY 
1. Sprawdzenie wykonane przez Zamawiającego przy 

odbiorze ilościowym 
2. Badanie wykonane przez wyspecjalizowane jednostki 

badawcze w dniu …………………. 
3. Stwierdzone usterki  podczas personalizacji 

 
Wyniki odbioru Wyniki odbioru Wyniki odbioru 

 

 
Ilość 

sprawdzonych 
blankietów 

 
 

  (szt.) 

Ilość  
blankietów 

spełniających 
warunki 

określone w 
SIWZ  

 
 (szt.) 

Ilość 
blankietów 

nie 
spełniających 

warunków  
określonych 

w SIWZ 

  (szt.) 

 
 
 

Ilość 
wymienionych 

blankietów 
 

(szt.) 

 

 

 

Ilość 
badanych 

blankietów   

(szt.) 

Ilość 
blankietów 

spełniających 
warunki 

określone w 
SIWZ 

 
  (szt.) 

Ilość 
blankietów 

nie 
spełniających 

warunków  
określonych 

w SIWZ  

 (szt.) 

 

 

Ilość 
wymienionych 

blankietów 

( szt.) 

 

 

 

Data 

 
 
 

Ilość 
blankietów 
poddanych 

personalizacji 
 

(szt.) 

Ilość  
blankietów 

spełniających 
warunki 

określone w 
SIWZ 

 
(szt.) 

Ilość 
blankietów 

nie 
spełniających 

warunków  
określonych 

w SIWZ   

(szt.) 

 

 

Ilość 
wymienionych 

blankietów 

(szt.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 
III.  Ustalenia dotyczące sposobu wymiany blankietów nie spełniających warunków określonych w SIWZ (termin, sposób przekazania)………………………………………………… 

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

Wykonawca: Zamawiający: 

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

data i  podpis  data i podpis  
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 Załącznik nr V do Umowy 
 

PROTOKÓŁ  

w sprawie odbioru końcowego  

� blankietów licencji maszynisty nr ………. z dnia ………………………………………….. 

� produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty nr … z dnia .……… 

 
Zamawiający: 
Urząd Transportu Kolejowego 
ul. Chałubińskiego 4 
00-928 Warszawa 
 
IV.  Numer referencyjny Umowy: …………………………….. podpisanej w dniu ………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 

V. Potwierdzam, iż dokonano odbioru końcowego blankietów licencji maszynisty wykonanych w ramach 

Umowy Nr ……….……………………………………………………………… dostarczonych zgodnie z 

Protokołami odbioru ilościowego blankietów licencji maszynisty oraz Protokołami odbioru jakościowego 

blankietów licencji maszynisty wg zestawienia w poniższej tabeli: 

Protokół odbioru ilościowego 
blankietów licencji maszynisty  Blankiety licencji maszynisty  (szt.): 

  
Przedmiot 

zamówienia 
 

Nr 
transzy 

Numer Data podpisania 
protokołu 

Zamówione Dostarczone 

Nie 
spełniające 
wymagań 

określonych 
w SIWZ 

Wymienione na 
zgodne z 

wymaganiami 
określonymi w 

SIWZ 

Wykonane 
zgodnie z ww. 

umową 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   
    

 

2   
    

 

3   
    

 

Blankiety 
licencji 

maszynisty 

4   
    

 

Suma blankietów licencji maszynisty:       

 

VI.  Został przygotowany i przekazany produkcyjny projekt techniczny blankietu licencji maszynisty w ramach  

Umowy Nr ……….…………………………………………………………………………………………….. 

1. Tak 

2. Nie - uwagi/zastrzeżenia ………………………………………………………………………………….. 

VII.  Końcowy wynik przyjęcia:  

1. Bez uwag  

2. Uwagi/zastrzeżenia ………………………………………………………………………………………. 

Wykonawca: Zamawiający: 

……………………………………………………….       …………………………………………………… 
data i  podpis  data i podpis 
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Załącznik nr VI do Umowy 
 
 
 

 
 
 
 

Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy/ poświadczenie dokonania wpłaty zabezpieczenia 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

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

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 (miejsce i data) 

(nazwa i adres Wykonawcy)   

 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu technicznego oraz produkcję i 
dostawę blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych (znak sprawy: 
TGA-233-5/2011). 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie 

produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty oraz wyprodukowanie i dostawa 

blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych, o parametrach zgodnych z 

wymaganiami określonymi w SIWZ oraz określonymi poniżej:  

 

L.p. Parametry wymagane przez Zamawiającego Parametry oferowanej 

karty 

1 Karta poliwęglanowa (każda warstwa z poliwęglanu) Tak / Nie 

2 Liczba warstw ……… 

3 Karta wykonana zgodnie z polską wersją międzynarodowej 

normy – PN-ISO/IEC 7810:2006 Karty identyfikacyjne – 

Charakterystyki fizyczne 

Tak /  

Nie 

4 Format karty - ID-1 Tak / Nie 

5 Szerokość karty …… 

6 Wysokość karty …… 

7 Grubość karty …… 

8 Karta wykonany zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub 

równoważną 

Tak / Nie 

9 Metody weryfikacji cech fizycznych kart licencji maszynisty w 

celu zapewnienia ich zgodności z normami 

międzynarodowymi zgodne z normą ISO/IEC 10373-1:2006 

Karty identyfikacyjne – Metody badań – część 1: 

Charakterystyki ogólne 

Tak / Nie 

10 Karta zgodna ze wspólnotowym wzorem i barwami Tak / Nie 
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wzorcowymi (Pantone Reflex Blue i Pantone Yellow) 

wskazanymi w rozporządzeniu komisji (UE) Nr 36/2010 z dnia 

3 grudnia 2009 r. 

11 Blankiety karty są wykonane bez 

wybielaczy optycznych. 

Tak / Nie 

12 Tło zabezpieczające jest odporne 

na podrabianie metodą 

skanowania, drukowania czy 

kopiowania, zawiera elementy 

druku irysowego z 

wykorzystaniem wielokolorowych 

farb zabezpieczających oraz 

delikatnego pozytywowego i 

negatywowego tła giloszowego; 

wzór nie składa się z kolorów 

podstawowych (CMYK), zawiera 

rysunki o skomplikowanym 

wzorze, w co najmniej dwóch z 

kolorów specjalnych oraz 

mikrodruki. Tło giloszowe nie 

może być wprowadzone techniką 

rastrową. 

Tak / Nie 

13 Karta posiada elementy zmienne 
optycznie naniesione farbą 
optycznie zmienną zapewniające 
odpowiednią ochronę przed 
kopiowaniem.  

Tak / Nie 

14 W miejscu karty, w którym 

znajduje się fotografia, tło 

zabezpieczające oraz fotografia 

nachodzą na siebie przynajmniej 

na brzegach (wzór słabnący). 

Tak / Nie 

15 

Z
a
b
e
z
p
ie

c
z
e
n
ia

 k
a
rty

 o
b
o
w

ią
z
k
o
w

e
 

Karta posiada elementy graficzne 

naniesione przy użyciu farby 

termochromowej 

Tak / Nie 

16 Bezpłatna dostawa kart do siedziby Zamawiającego Tak / Nie 

17 Gwarancja Tak / Nie 

18 Okres gwarancji ……. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych oraz oferowanych rozwiązań zawarto 
w Uproszczonej dokumentacji projektu technicznego blankietu licencji maszynisty w wersji 
papierowej, załączonej do niniejszej oferty. 
 
2. Cena oferty. 
Cena jednostkowa za jeden blankiet licencji maszynisty zgodny z wymaganiami zawartymi w 
SIWZ o oferowanych powyżej parametrach technicznych wynosi ............................. zł (słownie: 
........................................................ złotych) brutto, w tym VAT (..... %) w kwocie 
...................., t.j. netto ........................................ zł (słownie: 
...................................................................... złotych).  
Przy założeniu, iż maksymalny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 10 000 sztuk blankietów, 
CENA BRUTTO OFERTY za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi ............................. zł 
(słownie: ........................................................ złotych), w tym VAT (..... %) w kwocie 
...................., t.j. netto ........................................ zł (słownie: 
...................................................................... złotych). 
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Cena oferty stanowi maksymalne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia i 
uwzględnia wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia, w tym podatek od towarów i 
usług (VAT). 
 
3. Termin wykonania zamówienia: zamówienie realizowane będzie w okresie od daty podpisania 

umowy do dnia 31.12.2014 r. w czterech transzach zgodnie z SIWZ. Oświadczamy, iż pierwsza 
transza zamówienia zostanie zrealizowana w ciągu 15 dni roboczych od dnia zaakceptowania 
Produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty, natomiast każda z 
pozostałych transz w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego na daną transzę. 

 
4. Wadium w kwocie ……………………………………………….. zostało wniesione w dniu 
……………………………………………., w formie …………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, w szczególności 
zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 
ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
8. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
9. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 
…….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 
10. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców*. Podwykonawcom zostaną 
powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(opis czynności zlecanych podwykonawcy oraz – zalecane – nazwa i adres podwykonawcy) 

 
10. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem VAT o numerze 
……………………………………….. zarejestrowanym w ……………………………………………… (podać kraj) i przez 
cały czas trwania umowy będziemy się posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem 
uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest …………... (w przypadku 
wykonawców wspólnie składających ofertę). 
 
11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 
poinformujemy o nich Zamawiającego. 
 
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
 
Imię i nazwisko / nazwa firmy: ……………………………….…………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Ofertę niniejszą składamy na …………. kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do 
niej następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

…………………………………………………………, dnia ……………………………………      2011 roku 

 

 

 

 

………………………………………………… 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Formularz oświadczenia Wykonawcy 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na opracowanie projektu technicznego oraz produkcję i dostawę 
blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych (nr ref. TGA-233-5/2011) 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 

Oświadczam/y, że: 

spełniamy warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

………………………………………, dnia ………………………………. 2011 r. 

 

 

________________________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 
 
 

…………………………………….. 
nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Formularz oświadczenia Wykonawcy 

o braku podstaw do wykluczenia 

  

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na opracowanie projektu technicznego oraz produkcję i dostawę 
blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych (nr ref. TGA-233-5/2011) 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 

 

Oświadczam/y: 

nie zachodzą  podstawy do wykluczenia nas z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, 
wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  

 

………………………………., dnia ……………………………. 2011 r 

 

________________________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 
 

…………………………………….. 
nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na opracowanie projektu technicznego oraz produkcję i dostawę 
blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych (nr ref. TGA-233-5/2011) 
 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 
 

Oświadczam/y, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych 
również wykonujemy, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a 
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie*), zamówienia obejmujące swoim 
zakresem następujące dostawy:  

 

Czas realizacji Przedmiot zamówienia  

(należy podać wszelkie informacje niezbędne 
w celu weryfikacji spełniania warunku 
opisanego Rozdziale V pkt 2 SIWZ, w 

szczególności ilość dokumentów, rodzaj, ilość 
i rodzaj zabezpieczeń) 

Nazwa i adres 
Odbiorcy 

Od  

(dd/mm/rr) 

 

Do: 

(dd/mm/rr
) 

 

1 2 5 6 

 

 

   

 

 

   

    

    

*niepotrzebne skreślić 

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego Rozdziale V pkt 2 SIWZ, 
Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały 
wykonane należycie  

 

………………………………., dnia ……………………………. 2011 r. 

 

________________________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
 

 
 
 

…………………………………….. 
nazwa i adres Wykonawcy 

 
 

WYKAZ DOSTAW  
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

Struktura graficzna wysokiej rozdzielczości (wersja elektroniczna) 

 

 

Struktura graficzna wysokiej rozdzielczości dostępna jest w pliku „ZAL_7_Struktura_graficzna” 

 


