
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH \ilARUNKOW ZAMOWIENIA

Klub Sportowy,Górniko'Polkowice Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 4
59-100 Polkowice

og}asza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przętargLL nieograniczonego o wartoŚci

siacunkówej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie afi. 11 ust. 8 ustawy Prawo

zamówtęń publiczn}ch, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia ż004 r. Prawo zamówień

publicznych, na rea|izację zadania p.n.:

,rPrzewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe."

INF'ORMAC JE U ZaPEŁNIAJĄCE :

1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków
określenia, o jaką ustawę chodzi, doĘczy
publicznych (Dz.U. z2079 r. poz. 1843 tj.).

Istotnych Warunków Zamówienią zwalą dalej2. W zakręsie nieureguiowanym niniejszą Specyfikacją

,,SrWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
Zamawiający oczekuje, ze Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi tyzyko niedostarczenia wszystkich wl.rrraganych informacji i dokumentów) oraz przedłozenia oferly
nie odpowiadającej wynaganiom określ onyrn przęz Zamawiającego.
Wykonawcą może być osoba ftzyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej oraz podmioty te wy§tępujące wspóinie. Wykonawcy lvystępujący wspÓlnie ponoszą

solidarną odpowiedzialność za niewykonanię lub nięnalezyte wykonanie zamówięnia.

Ko szĘ zw iąz.ane z pr zy gotow aniem i złożęniem o ferty p ono s i Wyko nawc a.

Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, która składa się z następuj ącychrozdzińów:
Informacj e dla Wykonawcy.
Formularz ofertowy wraz z zńącznlkiem: ,,Oświadczenia Wykonawcy".
WZORY dokumęntów:

- ,,Wykaz usług potwierdzającycb,spełnienie warunku udziału w postępowaniu",

- ,,Wykaz osób skierowanychprzez Wykonawcę do realizacji zamówienia",

- ,,Wykaz §przętu na potwierdzenie spełnienia waruŃu technicznego"

-,,Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej",

- ,,Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realtzacji
zamówienia"

D: Wzórumowy.

Zamówięnia zastosowanę jest pojęcie ,,ustawa" bez b7iższego
ono ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień

5.

6.

A.
B.
C.



ROZDZIAŁ A -informacie dla Wvkonawcv
I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Zamówięniem objęte są usługi przewozu zawodników i tręnęrów klubu na treningi i zawody §portowe od dnia
podpisania umowy do dnia 3I.12.2020 r.

Kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przęzrlaczonych do transporfu osób wTaz z kierowcą

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części, tj,:

cześć 1 przewóz zawodników i trenerów na zawodv i zgrupowania sportowe busem minimum 9 mieisc.-

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres:
1) Zamówieniem objęte są usługi przewozlJ zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody spofiowę od dnia
podpisania umowy do dnia 31.I2,2020 r,

2)Przewóz zawodników i tręnęrów na zawody i zgrupowania spoftowe busem minimum 9 miejsc.
3) Wykonuwca powinien dysponować co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 9 miejsc siedzących,
zklimatyzacją, wypo§azonymi rv system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r.

4) Informacj e szczegółowe :

a) Zamawiajqcy nie pokry.wa zadnych kosztów związanych, z noclegami i wyzywieniem kierowcy oferenta
podczas zleconych wyjazdów.
b) Z amaw i aj qcy nie ponosi także opłat za tz:w.,,postoj owe".
c) Wykonawcu zobowiązuje się podstawić pojazdy na teręnie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczon)ryn w
zapotrzebowaniu.
d) Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie
potwierdzone podpisem przedstawiciela Zumaw iaj qc eg o.

5) Zamawiajqcy podaje przyblizone dane:
a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju,
b) wymagany będzie ftansport autokarów Ia oTaz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych,

także ogólnopolskich,
c) wymagany będzie transport fla oraz w trakcię pobytu na meczach kontrolnych na tęręnię kłaju l, za

granicą (NTiemcy, Czechy), mozliwe dwudniowe,
d) transport na zimowe i letnię obozy sportowe na terenie kraju.

6) Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. i0 000 kilometrów.
7) Zamawiajqq) .vqymaga posiadanie przez Wykonawcę jednego pracownika na jeden pojazd (w przy,padku
wyjazdów dłuższych niz dozwolone zgodnie z obowiązującym czasęm pracy jednego kierowcy wpnagane jest
zapewnienie dwóch kięrowców dla jednego pojazdu)
4. Zamawiajqcy .vqymaga, aby przez cĄ okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy
ubezpieczenia OC, AC, NNW i ważnę badania techniczne pojazdu. W sltuacji, gdy w trakcie obowiązywania
umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia
w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykon}.wania przedmiotowej umowy. Wartość i zakręs tzęczow
umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Czas i odległość usługi transporlowej 1iczy się od rozpoczęcia transporlu w siedzibie Zamawiajqcego do
powrotu do siedziby Zamawiajqcego albo do miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego jako miejsce docelowe,
zgodnie z tnformacją na zleceniu.
6. Zamawiajqcy zobowiązuje się do uiszczęnia płatności za świadczone usfugi, na zasadzię roz7iczęnia
bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy.
7. Wskazanę w ust. 3 pkt 6 ilości km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczei z
§tufu niewykorzystania lub tez z mozliwością prze|,roczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówięnia li'óści
km
8. Rozliczenia między ZamawiĄącym a Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie rzeczywistych ilości
przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km.

cześć 2 przewóz zawodników i trenerów na zawodv i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49
mieisc.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówięnia obejmuje zakres:
I) Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowę od dnia
podpisania umowy do dnia 31.72.2020 r.

2)Przewóz zawodników i trenerów nazawody i zgrupowania spofiowę autobusem minimum 49 miejsc.



3) l|ykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc
siedzących, wyposazonymi w klimatyzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a takżę w §ystem WA TOLL. Rok
produkcji pojazdów: nie starszę ntż2005 r.
4) Informacj e szczegółowe:
a) Zamawiajqcy nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta

. $Ęd.pzas zleconych wyjazdów,
b) Zamawiajqcy nie ponosi także opłat za żw, ,postojowe".
c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie luq1znaczonym w
zapotrzebowaniu,
d) Przed jak i po wyjeżdzie kierowca l|ykonawcy zobowiązaty jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie
potwierdzone podpisem prz edstawicie|a Z amawiaj qcego.
5) Zamawiajqcy podaje przybliżone dane, przydabre do skalkulowania przedmiotu zamówienia:
a) największa ilość kursów będzte miała miejsce na terenie całego kraju,
b) wymagany będzie transpoft autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także

ogólnopolskich,
c) wymagany będzie transport na orv w trakcie pobytu na męczach kontrolnych na tęręnię l<raju i za

granicą(Niemcy, Czechy), mozliwe dwudniowe,
d) transport na zimowę i letnie obozy sportowe na terenie kraju.
6) Szacowana wielkość zamówięnia w czasię tr"wania umowy ok. 12 000 kilomętrów.
,,7),W prrypadku składania oferty wylnagane jest posiadanie jednego pracownika na jeden pojazd (w przlpadku
wyjazdów dfuższych niż dozwolone zgodnie z obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wyrnagane jest
ząewnienie dwóch kięrowców dla jednego pojazdu)
4. Zamawiajqq) ..uqymaga, aby przez cĄ okres realizacji umowy Wykonawca posiadał wazne umowy
ubezpieczenia OC, AC, NNV/ i ważne badania technicznę pojazdu. W syluacji, gdy w trakcie obowiązywania
umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawcabędzle zobowięany zawrzęć nową umowę ubezpieczelia
w takim terminie, aby zapewnió ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres tzeczory
umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązując}mi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Czas i odległość usługi transpońowej |iczy się od rozpoczęcta transporhr
w siędzibie Zamawiajqcego do powrotu do siedziby Zamawiajqcego a7bo do miejsca wskazanęgo przez
Zamawiujqcego jako miejsce docelowe, zgodnie z informacją na zleceniu.
6. Zamawiajqc1 zobowiryuje się do uiszczenia płabrości za świadczone usługi, na zasadzię rozltczęnla
bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy.
7. Wskazane w ust. 3 pkt 6 ilości km mają charaktęr orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczęh z
tytułtl niewykorzystania lub też z możliwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia ilości
km
8. Rozliczenia między Zamawiajqcym a Wykonawcq będzie się odbywało na podstawie rzecrywisĘch ilości
przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km.

Wymogi formalne:
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorzę

umowy stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanię ofert częściowych na jedną lub więcej z części wskazanych w opisie

przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduj ę zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamóńen, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,

polegających na powtórzeniu podobnych usług, których zakres stanowió będzie nie więcej niż 50% wartości
] ",1''źhmówienia podstawowego. Powyzszę zamówięnie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia

udzielenia zamlwienia podstawowego, doĘchczasowemu wykonawcy usfu g.

5. ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofęrt wariantowych.
6. Zamańający nie przewidujętozliczania w walutach obcych.
'7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduję zwrofu kosżów udzińu Wykonawców w postępowaniu,
9. Zamańający nie przewiduje udzielania za7iczeknapoczęt wykonania zamówienia.
10. Zamańający nie przewiduję zebtania wykonawców.
11. Zamawiający przewiduje wykorzystanię w trakcie wszystkich przejazdlw łącznie, maksymalnej liczby

kilomętrów do wykorzystania w ramach umowy nie większej niz:
- w zakresie części I_ 10.000 km;
- w zakresie części II-12.000 km;

IŻ.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

i3iŃa podstawie art.29 ust 3a orazw z.,łiązkuzart.36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga



l II. WYMAGANY TERMIN WYKO

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy , Zakończęnię: 31 .I2.2020 r ,

zatrudnienia na Podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lułl podwykonawcę osób wykonujących
wskazane ponżej czynności w trakcie realizacji przedmiotow-ego zamówienia;a) w zakresie Prowadzenia Pojazdów i posiadania odpowiednió kwalifikacji do wykonywania zawodu
kierowcy tj.:
- w zakresie częŚci I - Przewozu busem co najmniej 9 - osobowym (2 pracowników - kierowców /WYmaganY jeden kierowca na jeden pojalq, w przypadku wyjazdów aiuńzyctr nż dozwolone zgodniez obowiązującym cza§em pracy jednego kierowcy *y*ugurró jest zapewniónie dwóch kierowców dlajednego pojazduo
- w zakresie częŚci II - Przewozu autobusem co najmniej 49 - osobowym (2 pracowników _ kierowców
/ wYmaganY jeden kierowca na jeden poja_zd, w prŻypaalu wyjazdów dłuiszych niż dozwolone zgodniez obowiązującYm czasem Pracy jednego kierowcy *y-uguo" jest zapewniónie dwóch kierowców dlajednego pojazdu,
ZamzwiającY doPuszcza aby czynności wskazane powyżej były wykonywane osobiście przez
wYkonawcę, w PrzYPadku gdy wykonawca jest osońą fizyizną lub osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą.
SPosób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań ot<reśtonych w art. 29 ust.3a ustawY, oraz sankcji z tytułu niespełn_ienia iych wymagań, oirreśIonó zostały * §51n"o.., umowy,który stanowi integratną część niniejszej SIWZ.

1. O udzielęnie zamówienia mogą ubiegać się Wykon awcy,którzy:
1) nie Podlegają wYkluczęniu na podstawie urt. 24 ust. 1 ustawy; Zamawiający nie przewiduje

wykluczenia wykonawcy na podstawie aft.24 ust.5 ustawy;

2) sPełniają warunki udziaŁu w po§tępowaniu dotyczące zdoiności technicznej 1ub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

a) naleŻYtą realizację w okręsie ostatnich trzęch lat przed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres
Prowadzenia działalnoŚci jest krótszy - to w tym Ókresie co najmniej dwóch usług wzakresie przewozu
osób ,

b) moziiwoŚĆ dYsPonowania osobami z kwalifikacjami kierowcy, które będą uczestn iczyć w wykonaniu
przedmiotowego zamówienia;
- w PrzYPadku składania ofertY na część 1 - posiadanie co najmniej dwóch pracownikód jednego
kierowcY na jeden Pojazd, (w przypadku wyjazdów dłuższych ni" do"-Ólon" 

"godrri" 
z obowiązującym

czasem PracY jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kięrowcóri dla jednego pÓ1uŹii;_,
kwalifikacjami do przewozu osób busęm co najmniej 9 - osobowym,
- w PrzYPadku składania ofertY na część 2 - posiadania co najmniej dwóch pracowników/ jednego
kierowcY na jeden Pojazd, (w przypadku wyjazdów dłuższych niz 

-dozwólone 
zgodnie z obowiązującyn

czasem PracY jednego kierowcy Wymagane jest zapewnięnię dwóch kierowcóri dla jednego póiuźiuy,
kwaiifikacjami do przewozu osób autobusem co najmniej 49 - osobowym, '
W PrzYPadku składania ofertY na więcej niż jedną część wykonawca musi dysponowaó łącznąilością osób
wynikającą z ww. części.

c) mozliwość dysponowania niezbędnym do realizacji zarnówienia sprzętęm:- co najmniej dwoma busami posiadającyrni minimum 9- miejsc siedzących, z Himatyżacją,
wYPosźtzonYmi w sYstem ViA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie itarsze "ii Źods r, w p.zypaa[u
składania oferty na część 1
- co najmniej dw9ma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc siedzących, wl,posazonymi wklimaĘzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a takżę w systęm VIA TOLL. iók proa*cji pojazdów:
nie starsze niż 2005 r. w prąrpadku składania oferĘ na cięść 2

2, W PrrYPadku'WYkonawców wsPÓlnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunkio o których mowa
_w 

rozdz.Ill. pkt. 1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a) co najmniej jeden z nich wykaze samodzielnie na|eżlĄą r"itir"ciĘ w okresie ostatnich trzech lat przed,

uPĘwem tęrminu,składania ofeft, a jeżell okres prowadięnia dzińahości jest krotszy - to * tym okresie
co najmniej dwóch usług w zakresie przewozu osób.



3.

b) łącznievykażą spehrienie pozostĄch waruŃów udziŃu wpostępowaruu,
W przvpadku. gdv Wvkonawca polega na zdolnościach lub svtuacii innvch podmiotów w zakresie
zdolności technicznei lub zawodowei warunki, o ldórych mowa w rozdz.III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ
zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) co najmniej jeden z nich wykaze samodzielnie należ5Ąąrealizację w okresie ostatnich trzech|atptzed
upływem tęrminu składania ofert, a jeżelri okres prowadzęnia dziŃalności jest krótszy - to w tym okresie
co najmniej dwóch usług w zakresie przewozu osób.

Wykonawca mozę w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. nI. 7. ż) niniejszej
SIWZ w stosownych syfuacjach oraz w odnięsieniu do konkrętnęgo zamówienia, polegać na zdolno"ściach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, ntęzalężnię od charaktęru prawnęgo łączących go z nim
stosunków prawnych,

Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sl,ruacja" o której mowa powyzej wystąpi v,lfącznie
w prąrpadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub syruacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami Ęch podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobońązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby real izacji zamów ienia.

b) Zamawiający oceń, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności tęchniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ękonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
speŁriania waruŃów udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. I.

c) W odnięsieniu do warunków doĘczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioĘ te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeti zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negaĘwny wpływ na realizację zamówienia.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust. 7 ustawy.
Zamańający moze wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,

*4-

Iv. WYKAZ o LUB DOKI]MENTOW, POTWIERD Z^J ĄCY CH SPEŁNIENIE
WARI]NKU aDZI^ŁU w PosT ANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

' I. Do oferĘ Wykonawca zobligowany jestzałączyćz
1. Do ofeĘ każdy wykonawca musi dołączyć aktualnę na dzięń składania ofert Oświadczęnie w zakresie

wskazanym w zńącniku do Formularza Ofertowego. ,Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

2. W prąrpadku wspólnego ubiegania się o zamówierlie przęz wykonawców, oświadczenie o któryzm mowa
powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
kńdy z wykonawców wykazuje spehrianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamańający żąda, aby wykonawca, który zamiętza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku isbrienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziŃu w
postępowaniu zamieścił informacie o oodwvkonawcach w oświadczeniu. o którvm mowa w rozdz. IV,
plć 1 ninieiszei SfWZ.

4. Wykonawca, który powofuje się na zasoby innych podmiotów, w cęlu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakręsie, w jakim powohrje się na ich zasoby - warunków udzińu
w postępowaniu zamieszcza informacie o tvch podmiotach w oświadczeniu. o którvm mowa w rozdz.
IV. pkt 1 ninieiszei SIWZ.

5. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upowaznioną do
reprezentowania Wykonawcy, w przwadku składania oferty przez pełnomocnika.

6. W przypadku składania oferfy przez podmioĘ występujące wspólnie, do oferĘ musi byó dołączony
dokument ustanawiający ptzęz Wykonawców chcących startować wspólnie wspóLnego pełnomocnika.

UWAGA:
Do oferĘ Wykonawca zobligowany jest zńączyć jedynie powyżej wymięnione oświadczenia. Dodatkowe
dokumenty, o których mowa w pkt, II złożonę wraz z ofertą nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego,
chyba że zaistnieje okoliczność o której mowa w § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumęntów, jakich może żądać zamawiEący od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

5.

6.

7.

8.



zamówienia - co nastąpiĆ może poprzez złożenię oświadczenia zawartego na stronie pierwszej Formularza
ofertowego pkt 9.

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów nie wymaganych na t}.rn etapie od Wykonawcy i
jednoczesnyrrr braku oświadczenia, o którym mowa powyżej (pkt 9 Formularza ofertowego) Wykonawca
zostanie węzwany do złożęnia Ęch dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. Natomiast w
PrzYPadku złożęnia w Formularzu oświadczęnia o aktualności i jednoczę§nym złożęnil do oferry dokumentóiv
niekompletnych, zawierających błędy lub budzących wskazanę przez Zamawiającego wąĘliwości, Wykonawca
zostanie wezwany do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 26
ust. 3 ustawy Pzp,

t' ll,łXil;:}"i".1';a udzięIeniem zamówienia, węzwie wykonawcę, którego oferta został" *;.,*"1
oceniona, do ńożenia w wznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminię aktualnych na dzięh złożęnia
następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu dostaw lub usług wykonanych 1 a w prTwadku świadczeń okresowych lub ciągłych równięz
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 Iat przed upływem tęrminu składania ofęrt albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli olres prowadzenia dzińalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzęcz których dosta-wy
lub usługi zostńy wykonane, oraz zńączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usfugi zostpty
wykonane lub są wykonywane należycie, ptzy czw dowodami, o których mowa, są referencje bądŹ"iińb
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywanę, a w
PrąPadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonlvanq a jeże\i z uzasadnionej przyczqy o
obiekĘwnym charaktęrzę wykonawca nie jest w stanię uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch nadal wykonywanych referencje bądz inne
dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonyrvanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upĘwem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziafu wpostępowaniu;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do reaiizacji zamówl,ęnia publicznego, w szczegóLności
odpowiedzialnych za świadczenię usfug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doŚwiadczenia i wyksźałcenia niezbędnych do wykonania zamówięnia publicznego, a takżę
zakresu wykonywanychprzez nie czlmności oraz informacją o podstańę do dysponowania tymi osobami;

c) wykazu narzędzi, wytrrosazenia zaldadu lub urządzeh technicznych dostępnych wykonawcy w cęlu
wykonania zamówieniapublicmego wTazz informacją o podstawie do dysponowania §łni zasobami;

d) zobovńpanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
rcalizacji zamówieńą w syluacji określonej w art. 2Zaustawy,

Wykonawca nie jest obowiązany do złożęnia oświadczeń lub dokumęntów pofwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświądczenia lub dokumenĘ doĘczące
tego wykonawcy lub moze je uzyskaó za pomocą beryłańych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczegÓlnoŚci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dńa 17 iutego 2005 r. o informaĘzacji
działalności podmiotówrealizujących zad.pub\iczne (Dz. U. z2014 r. poz. 1 lI4 orazz2016r.poz.352).
W takim prąrpadku wykonawca zobowiązan}, jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumęntów w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych. Wówczas Zamawiający pobiera samodzielnię z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia Iub dokumenĘ.

W prąrpadku wskazania przez wykonawcę oświadczęń lub dokumęntów, które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczęgólności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiajĘ.ćegó
zgodnie z ań.97 ust. 1 ustawy, zamańĄący w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczęń lub dokumęntów, o ile są one aktualne.

wvkonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei zamawiaiącego
informacii. o którei mowa w art. 86 ust. 5 ustawv pzp. przekaże zamawiaiacemu oświadczenie o
nrzvnależności lub braku nrzvnąleżności do tei samei grupv kapitałowei. o którei mowa w art. 24
ust. 1 Pkt 23 ustawv Pzp. Oświadczenie Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodnoŚĆ z oryginałem. Wraz zę ńożenięm oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z inrtym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na pod_stawie ar1
23 ustawy, oddzielnie składa ww. dokument.

UWAGA: W przypadku wpĘnięcia Ęlko jednej oferĘ w ramach niniejszego postępowania złożenie
ww. oświadczenia nie jest rrymagane.

4. IężęIi wykonawca nie złoży oświadczęnia, o któr;lm mowa w rozdz. IY,1. niniejszej S[WZ, oświadć#ń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust, 1 ustawy Pzp, lub

ż.

a



innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzęnta postępowania, oświadczenia lub dokumęnty są
niekompletne,zawierająbłędy lub budzą wskazaneprzezzamaritającego wąĘliwości,zamawiający wezwie
do ich złożęnia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli wykonawca nię złożył wymaganych pełnomocnictw albo ńozył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzrya do ich złożęnia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożęńa ofęrta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unięwaznienie postępowania.

III. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszania poza terl,torium
Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu na podstawie art.
24 ustawy Pzp - w postepowaniu nie określono wymogu przedłożenia dokumentów w tym zakresie.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumęntów, jakich może żądać zamańĄący od wykonawcy w
postepowaniu o udzięlęnię zamówienia (Dz. U. z2016r.,poz. 1126).

v. WYMAGANIA DOTYCZ^CE \ryADII]M

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

VI. S B PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy wykonać w języku polskim w formie pisemnej (na maszlnie do pisania, komputerze 1ub

nieścieralnym atramentem). Oferta, oświadczenia oraz wszęlkię dokumenĘ powinny być sporządzone w języku
polskim. Zamawiający ntę wyńa zgody na składanie ofert, oświadczeń i dokumęntów w języku innym niż
polski. W przypadku. gdy przedkładane dokumenty sporządzone są w innym ięzvku. nalęzy przedłozyć je wraz z
ich thrmaczeniem na jęąvk poiski.
2. DokumenĘ powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego zńączntkami
zatnieszczonl.rni w niniej szej specyfi kacj i,
3. Odpowiedzi powinny być udzielone na wszystkie pytania zawartę w Formularzu Ofertowlmr, jeżeli
zabraknie miejsca naleĘ dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pylanie postawione w Fotmularzu lub w załączniku
nie dotyczy Wykonawcy, taleĘ wpisać ,,nie dotyczy".
4. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie zŃączniki i oświadczęnia muszą być podpisane, a wszelkie
dokumenty bądź kserokopie uwierzl,telnionę własnoręcznym podpisem przez osoby wskazanę w dokumencie
upowźniającym do występowania w obrocie prawnym, 1ub posiadającę pełnomocnictwo (za podpisanie uznaje
się własnoręczny podpis z pieczątką).
5. W prąpadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginŃem kopii dokumentów lub
oświadczeń przez osobę niewyrrrienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Oświadczenia, o których mowa w aft.25a ustawy Pzp dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.2ża ustawy oraz doĘczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
7, Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 pńdziemika 2018 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzięlenię zamówienia, dokumenĘ lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumęntów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielęnię zamówienia (Dz. U . z 2016 r. poz. 1126, z ż018 r. poz. 1993), składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginńem.
8. Poświadczęnia za zgodność z oryginńem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspóLnie ubiegający się o udzielenię zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego znich doĘczą.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginńem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, spotządzonych w postaci papierowej, własnoręcanym podpisem.
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z ań. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp ofeĘ składane w
postępowaniu o zamówienie publicme są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwiętnia 1993 r. o
zwa|czaniv nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrze$, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazń, iż zastrzężane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa byĘ przez
Wykonawcę ńożonę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostĄch, jawnych elęmentów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorsŃła oznaczać będzie, że wszęlkie oświadczenia izaświadczęnia



składane w trakcie niniejszego postępowania sąjawne bez zastrzężeń.
12. Zastzężenie informacji, którę nię stanowią tajemnicy przed,siębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej koŃrrrencji będzie traktowane, jako bezskutecznę i skutkować będzie zgod,nie zuchułaĘ
SN z 20 Pńdziemika2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zgodnie zprzywołanąustawą o zwalćzaniu
nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wąrtośĆ
gosPodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne dzińaniaw celu zachowaniaich poufności.
13, Zamawiający informrtje, ze w przypadku kiedy wykonawca o:łrzpa od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawY Pzp, a złożonę przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zutalczaniu nięuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało plawo
zastrzężęnia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowę zasttzężenię zamawiający uzna za skuńzne
wyłącznie w syfuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż danę informacje
stanowią taj emnicę przedsiębiorstwa.
14. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze zaopatrzonej
własnoręcznym podpisem Wykonawcy iub osoby upoważnionej, poprawki cyfr i liczb należy pisaó wyrazami,
15, Wykonawca ma prawo ńożyć Ęlko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożęnie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonychprzez danego Wykońawię, , .,:
16. Treść ńożonej ofeĘ musi odpowiadać treści SIWZ.
17. Wykonawcaponiesiewszelkiekosztyzwiązanezptzygotowatięmińożęnięmoferty.
18. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnlłni numerami, a cała ofęrta wraz z
załączńkamibyła w trwały sposób ze sobąpołączona.
19. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w
wąĘliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub

taki sposób, aby nie budziło to żadnych
ujawnienia treści oferry przez osoby

nleupoWaznlone.
20. Ofertę należy złożyó w siedzibie Zamawiającego, w
zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe.r'

kopercie opatrzonej dopiskiem:,,Przewozy

2l. Wykonawca mozę Ę)rowadzió zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferĘ pod
warunkiem, Że Zamawiający ottryma pisemne zawiadomienie o wprowadzęńu znianprzed terminem składania
ofęrt, Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być ńożonę wg takich samych zasad,, jak składana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej nazwązadania oraz napisem,,ZMIANA". KoperĘ oznaczolę,,ZMIANA''
zostaną otwarte przy otwieraniu oferĘ Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a następnie zostaną dołączp.no dtl
oferry.
22. Wykonawca ma prawo przed upĘwęm terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożęnię pisemnego powiadomienia, wedfug tych samych zasad jak wprowadzani e zmian i popiawek , nupise-
na kopercie ,,WYCOFANIE" wraz z podaniem nazry zadania. KopeĘ oznakowane w 

-ten 
sposób będą

otwierane w pierwszej kolejności. Oferty wycoĄ,wane nie będą odczyrywane i branę pod uwagę w trakcie
dalszego postępowania o udzięlenie zamówięnia publicznego.
23. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać tręści SIWZ, z zasfrzężęniem aft. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. i pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasńości i wąĘliwości doĘczące treści zapisów
w SIWZ należy zŃem wyjaśńć z Zamawiają9ym przed terminem składąnia ofęrt w Ębie przewidzianym
w tozdzia|ę: IX. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują nigocjacji warunkbw
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert,

vn. 0PIS SPosoBU OBLICZANIA cEI\rY OFERTY l]-J

cenę jednostkową brutto należy policzyć przy zachowaniu następuj ących zńożeń:
1, Musi zawierać wszystkie koszty zwięane z prawidłową realizacją zadania, doĘczące m.in. sprzętu,

pracownikówlkięrowców zńączonego projektu umowy.
Musi uwzględniać wszelkie okoliczności iokalizacji, cechy szczególnę zamówięnia.
Musi obejmować wszystkię składniki potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiofu zamówienia.
Musi zawierać m. in. koszty paliwa, amortyzacji i napraw pojazdów, wyrragrodzeń kierowców, podatku od
Środków tfansportu, opłat parkingowych, winiet, kosztów związanychz noclegami i wyżywieniem kierowcy
wykonawcy podczas zleconych wyjazdów, opłat za żw, ,,postojowe" i innych kosztów, jak również koszt
podstawienia pojazdu na miejsce .uq;znaczonę przez Zamawiającego.
Musi być podana w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
Wskazane w SIWZ ilości km maja charakter orientacyjny i wykonawca nie będzie dochodził roszczęh z
Ęrlułu niewykorzystania lub też przekroczenia wskazanej w opisie przedmiofu zamówienia ilości km.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przeciŃu (zasada zaokrąglenia -
ponizej 5 naleĘ końcówkę pominąć, powyżej iiównę 5 należy zaolaąglićw górę). ' '"o'' ''''

Zgodnie z art.90 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (...) koszty pracy, których wartość
Przyjęto do ustalenia ceny nie mogą byc nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paździemika2002 t. o minimalnyrrr
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w)magrodzeniuzapracę (Dz. U. z20I'7 r.poz.847 orazz2018 r. poz. 650).
9. Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Przedmiot zamówienia objęĘ jest 87o stawĘ VAT. W przypadkuo gdy \ilykonawca uprawniony jest do
stosowania innej stawki podatku VAT, w F'ormularzu ofertowym należy przekreś|ić wpisaną przez
Zamawiającego stawkęo a w wykropkowane miejsce wpisać odpowiednią stawkę i załączyć do oferĘ
uzasadnienie jej zastosowania wraz z podaniem podstawy prawnej.
Prawidłowe ustalęnię podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie zptzepisami ustawy o podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zgodnie z art.97 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania l Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów iuusfug,
ZamawiĄący w cęlu oceny takiej ofeńy dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek roz7iczyć zgodnie z Lymi przepisami. Wykonawca" składajac ofertę. informuje
Zamawiającego" cąv wybór ofertv będzię prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
wskazując nazwę Godzaj) towaru lub usługi. których dostawa lub świadczęnie będzie prowadzić do j§go
powstania. oraz wskazując ich wańość bęz kwoty po
Cena musi być podana w złoĘch polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Rozliczęnia między Zamawiającym a Wykonawcą będą regulowane w złotych poiskich. Zamawiający nie
przewiduje prowadzenia rczliczęil w walutach obcych.
Wykonawca musi uwzględnić w cenach oferĘ wszelkie koszry niezbędne dla prawidłowego i pehrego wykonania
zamówięnia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiapujących przepisów.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wybór najkorzystniejszej ofeĘ zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

Ocena oferĘ nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę w ,,FORMULARZU
OFF,RTOWYM":

- Cena jednos tkowa brutto ol-ertv - znaczenie lO"/o

T(rvferillm znaczęnie stonień snełnienia krvtefiów

Cena jednostkowa oferly brutto Cb 100%

cenanalnlzsza

X 100 pkt
cena ocenianej oferty

Uwaga : ofeńa, która uzyskała największą ilość punktów, jest ofertą najkorzystniejszą
Każda z części oceniana będzie odrębnie.

Ix.I]DZIELANIE WYJ

1. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówięnia będą udzielane w trybie art. 38 ustawy, co
ozuacza, że zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień ńęzwłocznią jednak nie później, niż na 2 dni
przed upływem tęrminu składania ofert (jezeli warlość zamówięnia jest mniejsza niż kwoĘ określone w
przepisach wydanych na podstawię art. 11 ust. 8) pod warunkiem, że wniosęk o wyjaśnienię treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upĘrva połowa vq1znaczonęgo terminu składania ofęrt.
Jęzęli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie wskazanego terminu lub doĘczy udzielonych
wyjaśnień, zamańający moze udzielić wyjaśnień albo pozostawió wniosekbezrczpoznania.
Zamawiający odpowiadając na zapsĄania przesyłajednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
który.m dostarczono niniejszą s[v/z (bez ujawnienia źródłazaplĄania), ajeżeli specyfikacjajest udostępniona
na stronie internetowej zamjęszcza na tej stronie.
Zamańający zastfzęga sobie prawo do zmiany tręści SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
Zamańający przedhńy, w razie zaistnienia takiej konieczności, termin składania ofert, w celu umożliwienia
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowyvanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W Ęm
przypadku wszęlkie prawa i zobońązańa Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego
tęrminu będą podlegĄ nowemu terminowi.
Przedfużenię tęrminu składania ofert nię wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści
specfrkacji istotnych warunków zamówienia, o któqnn mowa w pkt. 1.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującąnależy przyjąćtreść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamzwiającego.

x.INFORMACJE \ry SPRAWIE W\aKLUCZENIA W\aKoNAwcoW Z ANIA
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2.

J.

4.

1. Zamawiający wykiuczy z ubiegania się o udzielenie zamówięnia publicznego Wykonawców, którzy de
spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 trstawy i podiegają wykluczeniu na
podstawie art.24ustaw.
Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenię zamówienia publicznego Wykonawców, którzy w
vqYznaczonym terminię nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udzińu w postępowaniu.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawialący zawiadamia Wykonawców, którzy złoży\t
oferty o Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenię zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XI.INFORMACJE W SPRA\ilIE ODRZUCENIA OFERTY

1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści S[WZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czynnieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
4) zańera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielęnie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;
6) zawieru błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminię 3 dni od dnia doręczenia zawiadomięnia nie zgodztł się na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wlraził zgody, o której mowa w arl. 85 ust. 2, na przedłuzenie terminu zu,iązanta ofertą;
7b) wadium nie zostało wnięsione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeLi zamawiający żądał

wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpleczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwatarfiowac w inny sposób.
8) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ofefiy Wykonawców, którzy nie potwierdzili spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przezZamawiającego, atakżę nie spełnili innych wymagań określonych w
ustawie, SIWZ oraz w ogłoszeniu podlegać będą odrzuceniu.

3. ZamawiĄący zawiadamla równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,

4, Zamawiający nie odrzuci oferty, w syluacji wystąpienia w ofercię oczywistych omyłek pisarskich,
oczyłvistych omyłek rachuŃowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówięnia
niepowoduj ących istotnych zmian w treści ofefi y:

a) Oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:
- widoczna mylna pisownia wyrazu.
- ewidentny błąd gramatyczny,
- nięzamlęrzone opuszczęnie wyrazu 1ub jego części,
- ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2008 r.,
- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną 7iczbą i słownie.

b) Oczywiste omyłki rachunłowe - omyłki dotyczące dzińań afrĄmętyęznych na liczbach, np.: błędny wynik
dzińania matęmaty;znego wynikający z dodawania, odejmowania, mnozenia i dzielenia, z uwzględnieniem
konsekwencji rachuŃowych dokonanych poprawek,

c) Inne omyłki - polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

OMYŁK] W OFERTACH, O KTORYCH MO|4/A W ust. 87 ust.2 pkt 3 ustąW Pzp, POPRAWIA]{E BĘDĄ
JEDNAKZE TYLKO W SYTUACJACH , K]EDY NrE BĘDĄ POW)D)WAC ISToTr\łyCH ZMIAN W TREŚCI
oFERTY.

XII. POUCZENIE O DKACH OCIIRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJ CYCH WYKONAWCY

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówięnia lub zanięchania czl,rrności, do której zamawiającyjest zobowiązany
na podstawie ustawy.

2, Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach

l0
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Wzór umowy zostń zamięszczony w RaZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralną częŚĆ.

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysfuguje wyłącznie na następujące czYnnoŚcl

Zamautiającego,.
1) określenie warunków udziafu w postępowaniu;

2)'wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielęnie zamówienia;

3) odrzucenie oferĘ odwofującęgo;
4) opis przedmiotu zamówienia;
5) wybór najkorzystniejszej oferty.
odwółanie powinno wskalywaó czyrność lub zanięchanie czynności zamawiĄącego, której zaranca się

niezgodność z przepisaril ustawy, zaułierać zwięzłe przedstawienię zarcutów, określaĆ żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniającę wnięsienie odwołania.

odwołanię wnosi się do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elekhonicznej, P8dp,irurr"

bezpiecznympodpisem elektroniczn;lm weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certYfikatu

lub równowżnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzĄu podpisu.

odwofujący ptzósyła kopię Ódwołanta zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upĘrvem tęgo terminu. DomniemYwa się, iŻ

zamańający mógł ńpoznać- się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanń-3Ógo kópii nastąpiło przed upĘwem terminu do jego wnięsienia przy ńyciu środków komunikacji

elektronicznej
odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o cz}rnnoŚci zanawiĄącego stanowrącej

podstawę jego wnięJienia - jeżeli zostaĘ przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w

terminie 10 dni - jeżelizostaĘ przesłane w inny sposób.

odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jezeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
. nieograniczonego, także wobęc postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w

tęrminie 5 dni od dnia zalńęsiczenia ogŁoszenia w BiuleĘnie Zamówięi Publicmych lub sPecyfikacji

istotnych waruŃów zamówienia na stronię internetowej.

8. odwółanie wobec cz}mności innychniż określone wpkt.6 i 7 wnosi wtęrminię 5 dni od dnia, wktórym
powzięto lub przy zachowaniu nalezytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznoŚciach

stanowiących podstawę jego wnięsienia.
9. Wykonawca możę * iÓ.-ni. przeńdzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o

, niózgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przezniego lub zaniechaniu czynności, do której jest on

zobówtąriny na pódstawie ustawy, na które nie przysfuguje odwołanie na podstawie afi, 1 80 ust. 2 ustawY.

Warunki i zasady wprowadzania zmian do za,wartej umowy:
1 . Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siĘ wyzsze- , zdarzenia losowe,
. iĘ.). Strony zgodnie ustalają, żę zmiana przedstawicieli będzie poprzęz pisemne poinformowanie stron o

zaistnieniu tęgo faktu.
2. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę,

3, Dopuszcza sĘ zmianę umowy w prąpadku, gdy termin rcaltzacji umowy ulegnie zmianię z PrzYczYL
leŹących po Śtronie Zanawiającego w tym w prąryadku zrńany terminu rozgryweĘ meczów, sParingów,

. ,wydfużenia bądź skrócenia pobyru na obozach.
4'.'bópuszcra się zmianę umowy w prąpadku, gdy nastąpi zmiana środków transportu, których Wykonawca

zobowiązuje się uĄrwać przy rea|izacji zamówięnia.
5.Zamawtalą"y dopr"r"rumoZliwość zmiany zakresu rzęczowęgo dokonanego przezZamawiającego, w trakcie

realtzacjizamówięnia lub zprzycrynniezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*,),

6. Zamawiający dopuszcza mozliwość zmiany wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust.1

umo$ry, * 
-pi"ypuat" 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanię do obowiązujących
przepisów, imienią się odpowiednio ceny brutto/kwoĘ podatku VAT , przy cz;ym cenąbazową jest wówczas

cena netto wyniĘąca z oferty Wykonawcy.
*siła wyższa _ wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca
Zarnawiijący nie mają wpływu; wystąpieniu któĄ Wykonawca ani Zamawiający, dzińając racjonalnie,

mogli zapobiec przed zawarcięm Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca aru ZamańającY,
dzińająiracjo.riinie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; orazlłóra nię moze być zasadniczo przlpisana

Wykonawcy ani Zamaw iającemu.

xrv. ronvrALNoŚCI" JAKIE POWINNY ZosTAC DOPEŁNIONE Po ZAKO
PRZETARGU w CELU ZAWARCIA UMo\ilY.
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1. Umowę zawięra się w trybie zgodnym z arI. I39 ustawy.
2. Postanowięnia ustalonę wę wzorzę umowy nie podlegają negocjacjom.
3. W celu za,warcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg powinien

zgłosić się w siedzibie Zamawiającęgo w terminie przezniego wyznaczonym,
4. Jeżeli Wykol7awca, którego ofęrta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
ocęny.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznyn, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZamawiĄący może odstąpić od
umowy w terminię 30 dni od powzięcia wiadomości o Ęch okoiicznościach. Wykonawca może wtedy żądaó
wyłącznie wynagrodzenia naleznego z §lblłu wykonania części umowy,

6. Przed podpisaniem umowy należy ptzekazać ZamawiĄącemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wskazane przez zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówięńa. Oświadczenie to powinno za:więrać w szczególności: dokładne okręślęnię
podmiotu składającego oświadczęnię, datę ńożenia oświadczęnia, wskazanie, że wskazane czynności
wykonają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz zę wskazaniem 1iczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pfacę (np. umowa I7a czas określony, nieokreślony, iĘ.) i
wymiaru ętatu oraz podpis osoby uprawnionej do zŁożęnia oświadczęnia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

b) umowę konsorcjum w przlpadku składania ofeĘ przez podmioty występujące wspólnie zwierająca co
najmniej następuj ące elementy:

- okręślęnie cęlu gospodarczego,
- oznaęzęnię czasu ffwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu

zamówienia, gwarancji i rękojmi,
- wykluczęnie mozliwości wlpowiedzenia umowy konsorcjum przez kóregokolwiek.zjego

członków do czasu wykonania zamówięnia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówięnia,
- zakaz zmian w umowie bezzgody Zamawiającego.

c) w przlpadku podpisywania umowy przez pełnomocnika - pełnomocnictwoo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisującej umowę, podpisane przez osobę
upowaznioną do reprezentowania Wykonawcy,

Nie przedłożenie dokumentów przed terminem podpisania umowy, vqvznaczonym przez Zamawiającego
zostanie potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy zgodnie z art.94 ust. 3 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOT,YCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA tIMolvY

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OF,ERT

1. OfeĘ naleĘ złożyó do dnia 14.07.2020 r, do godz.: 9.00 w siedzibię Zamańającego w Polkowicach ptzy
ul, Kopalnianej 4 w sekretariacie Klubu Spońowego. Oferty ńożone po terminie będą zwrócone
ńęzńgcznię,
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpĘwu ofeĘ, do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocźową czy kurierską.
Ofęrta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 niniejszego rozdziŃu SIWZ zostanię
zgodnie z zasadami określonymi w art, 84 ust. 2 ustawy Pzp.
Otwarcię ofeń nastąpi w dniu 14.07.2020 o godz.: 9.30 w siedzibie ZatnawiĄącego

zwrócona wykonawcy

przy Kopalnianej 4, w
Polkowicach.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Niezwłocznię po otwarciu ofert na stronie: htę://ksgornik.eu/przetargi/przetargi/przelaryi-2ł20-2l

Zamawiający zamieści informacje doĘczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) ftmoraz adręsów wykonawców,ldórzy złoży7i oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Nięzwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofeĘ Zamawiający powiadomi pisemnie o łm fakcię
wszystkich Wykonawców, któtzy ńożyti oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo tniejsce
zanieszkanta i adres, jeżeli jest miejscem wykonlrvania dzińalności wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
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wykonywania działalności wykonawclw, którzy złożyli oferfy, a
kńdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub informacja o
zamięszczona na stronie intemetowej ZamawiĄącego.

także punktację przyznaną ofertom w

rrniewaznieniu postępowania zostanię

ż.

x\TI. TERMIN ZWĄZAI,IIA OFERT

I. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu rozpocz;yna się wraz z
upĘwem terminu składania oferĘ.
Wykonawca może przedłlżyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samo&ielnie
lub na wniosek ZamańĄącęgo, z tym, że Zamawiający może tylko Taz, co najmniej na 3 dni przed upĘrvem
tęrńinu zńązania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrazenie zgody na przedłużenie tego terminu o
ozrLaozony okręs nie dfu:ższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenta zgody na przedłużetie terminu związania ofertą nie powoduje utraĘ wadium,
Przedfużenie tęrminu zńęania ofertą jest dopuszczalne Ęlko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jezeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowęgo wadium na przedhlzony okres
zńązatia ofertą. Jeżeli ptzedłużenie terminu zńązania ofefią dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedhńenia doĘczy jedynie
Wykonawcy, którego ofęrta została wybrana jako najkorzystrriejsza.

XWII.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONA Z
ZAMAWIAJĄCYM ORAZ NAZWISKA OSÓB UPRAWNIOI\IYCH

DO POROZUMIE\ilANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1, Wszelkię zawiadomięnia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiająoy oraz Wykonawcy mogą
przekaz;ywaó pisemnie, lub faksem, drogą elektronicznąnięzwłocznie potwierdzonymi w formie pisemnej,
za wyjątkiem oferfy, oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp (również w przypadkll tch ńożeńa w wyniku
węzwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla których Prawodawca przeńdziń wyłącntie
formę piserrną.

2. DokumenĘ przesyłać naleĘ na adres Zamawiającego: Klub Sportowy ,,Górnik' Polkowice Sp. z o.o. ul.
Kopalniałra 4, 59-100 Polkowice, lub bezpośrednio złoĘć w siedzibie Klubu Sportowęgo w sekretariacie.

-?. W'szelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazanę za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądaniekażdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4. Osoby uprawTrione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Konrad lanczak, tel. 500-058-4l0

Jednocześnię Zamawiający informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt
poza pisemnlm,, faksem lub drogą elektroniczną - zarówno z ZamawiĄącym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami. Oznacza to, że Zańawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt teiefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibię.

xrx. oBo\ł&|ZEK INF,ORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RoDo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rcryorządzęnia Pariamentu Europejskiego i Rady (JE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r, w sprawie ocbrony osób ftzycztych w związku zprze[ryałzaniem danych osobowych i w sprawie
śwobodnego przepływu takich danych oraz uchyienia dyrekfywy 95146NVE (ogólne rozporządzeńe o ochronie
danych) (Dz.Urz.IJE L 119 z04.05.2016, str, 1), dalej ,,RODO", informuję, ze:

, administratorem PaniPana danych osobowych jest Kiub Spotlowy ,,Górnik" Polkowice Sp. z o.o.,
ul. Kopalniana 4, 59 -I00 Polkowice;

o l irrspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się ptzez adres ę-mail
z.polkowski@compexpert.pl araz w formie tradycyjnej na adręs Klub Sportowy ,,Górnik" Polkowice Sp. z
o.o. ul. Kopatniana 4,59-100 Polkowicę

' Pani,/Pana dane osobowę przętwarzanę będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.; ooPrzewozy zawodników i trenerów
na zawody i zgrupowania sportowe." prowadzonym na podstawie ustawy z dńa 29 sĘcznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz, U , z 2019 r. poz. 1843 tj) dalej ,,ustawa Pąl";

' odbiorcami pani,/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, któryłn udostępniona zostanie do-
ktrmbntacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz att. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówięń publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 tj.) dalej ,,ustawą Pzp";
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' Pani/Pana danę osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa,
doĘczący obowiązku archiwizacji dokumęntów (art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicz.ry"L o.u"
Roąorządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia i8 sĘcznia 201I r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednoliĘch rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziŃania archiwów
zakładowych); zgodnie z art. 71 ust. 6b ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanychw
Biuletynie zamówieitpublicznych określa pręzes urzędu zamówięhpublicznych;

. obowiązek podania przęzPaniąDana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wy-
mogiem ustawowym okreŚlonym w przepisach ustawy Pzp, zwtązanym z udziałem w postępowaniu o udzielenię
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych q,nikają zustawyPzp;

' w odniesieniu do Pani,Ęana danych osobowych decyĄe nie będą podejmowane w sposób zautomńyzo-
wany, stosownie do ar1.22 RODO;

posiada Pani/Pan:

' 1l& podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących, z
zastrzężenięm, iż w przypadku gdy wykonanie ciążących na zamawiającym obowiązków związanych z
umozliwieniem Pani/Panu prawa dostępu, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby nie-
współmiernie dużego wysiłku, zamawiający może zażądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądanla, w szczególności podania nazry lub daĘ
postępowania o udzięlenię zamówięnia publicznego ;

r fI& podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostorvania Pani,lPana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania iub uzupełnięnia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o ud,zięlęnie zamó-wjenia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresię niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moze nurusrać
integralności protokofu oraz jeg jego załączników);

' na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od adminisffatora ograniczenia przetwarzania danych osobo-
rlrych z zastrzężęnięm przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia pve-
twarzania nie ma zastosowania w odniesięniu do przechowyłvania, w cęlu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 1ub z uwagi na ważnę względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa człoŃowskiego); ponadto, wystą-pienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania nie ograniczaprzętwarzania danych osobowych do czasu zakohczeliapostępowania
o udzięlenie zamówienia publicznego;

' prawo do wnięsienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ,łzna PanilPan, że
przę-twarzanie danych osobowych Pani,łana doĘczących narvszaprzepisy RODO:

' w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamłwień
Publicz-nych, prawo dostępu i prawo do sprostowania danych są wykonlłvanę w drodze żądaniaskięrowania do
zamawiającego;"

nie przysługuje PaniPanu:

związkuz art. 77 ust. 3 iit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

. prawo do przenoszenia danych osobowych, o któryrn mowa w art. 20 RODO;

' na podstawie art. 21 RODO prawo sprzęciwu, wobęc przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawą
prawną przetwarzaliaPani?ana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 1it. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze Wykonawca jest zobońązany wlpełnić obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenię Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dria27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzętwatzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dylrektlłr.y 95|46N\IE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których danę osobowę
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w cęlu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.



F,ORMI]LARZ oF,ERTowY
Strona

z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 1

P r zeiar g nieo graniczony na :

,rPrzewazy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe."
częŚĆ 7,2 (niewłaściwe skreślió)

dla
KLUBU SPoRToWEGo,,GÓRNIK" POLKOWICE Sp, z o.o.

ul. Kopalniana 4 59-100 Polkowice

Wykonawca:
1,Zarej estrowana nazwa Wykonawcy:

2.Zar ej estr ow any adres Wykonawcy :

3, Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę (zgodnie z informacją określona w KRS^ CEDG.

umowie spółki cvwilnej lub w pehromocnictwie):

4. Osoba odpowiedzialna za kontakly z Zannwiającym: .........

5. Dane tęleadresowe, na które należy przekarywać korespondencję zł,ńęaną z niniejszym postępowaniem:

faks...........

e-mail...,,...

telefon

adres do korespondencji (eżeli inny niż adręs siedziby)r.......,...".

6. Numęr NIP: .,.....,......,....

7. Numer konta bankowego: ..,.,.,...,,...

8. Wykonawca jest maĘm/średnim* przedsiębiorstwem (wedfug definicji mĄch i średnich przedsiębiorstw

okeŚlonej w przepisach prawa) (Jeżeli W}ikonawca nie_jest maĘrm,/średnim przedsiębiorstwem naleł sheślió obie opcie.)

Definicja małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje poniższe kategorie przedsiębior§tw:
§rednie przedsiębiorsfwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego rocany obrót nie przekracza 50 milionów euro iub roczra
surna bilansowa nie ptzekratza 43 milionów ewo;
Małe przedĘbiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego rocz:y obrót nleprzektacza 10 milionów euro lub roczna §uma
bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

__Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników orazjego roczny obrót nieprzekracza 2 milionów euro lub roczu suma
bilansowa nie przekraczaż milionów euro

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
** wpisać odpowiedni numer części

Data:

/podpis, pięczęćJ



9. Oświadczam, że złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane i aktualne
na kżdym etapie postępowania - zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 Iipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokrmentów, jakich może żądaó zamawiający od wykonawcy w po§tępowaniu o udzielęnie
zamówienia. W prąpadku zmiany w zakresię aktualności wskazanych oświadczeń i dokumentów w trakcię
prowadzenia postepowania zobowiązujemy się do niezwłocznęgo powiadomienia o tym fakcię Zamawiającego.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis, pieczęć]

Data:
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F'ORMULARZ OF'ERTOWY str. 2
Strona

z osóLnei liczbv stron
(pieczęć Wykonawcy)

F'ORMULARZ OFERTOWY - strona 2

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w po§tępowaniu prowadzonym w trybie prletargu

".-łr,ieograniczonęgo nazńanię pn. ooPrzewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe."
W zakresie części 1: Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania spońowe busem minimum
9 mieisc za:

Cena jednostkowa ofeĄ brutto za jeden kilomeh.,., .,..,...,..,.......zł

(słownie:....... ... ..... .....)

w tym: cena jednostkowa netto: .........,...., ....... ńoĘch, wartość podatku VAT: ...,...... ....... ńoĘch (stawka 8% lub ...,.)

Przedmiot zamówienia objęty jest 8% stawkq VAT. W prąpadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki
podatku VAT, w Formularzu ofertowym naleĘ przelcreślić wpisanq przez Zamauiającego stawlrę, a w wylrropkowane miejsce
wpisać odpowiedniq stawlcę i załączyć do oferĘ uzasadnienie jej zastosowania;

ll}1],}a 
2. oświadczenie:

1) OświadczarĄ że wszystkie informacje podane w złożonych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostńy przedstawione z peŁną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamańajapego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

2) Oświadczamy, że nealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wynogami Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówtenia.

3) Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki SIWZ i je1 zńącznilr:, w łm wyrżam zgodę na przyjęcie warunków
umowy, olaeślonych w SIWZ (w pełni je akceptuję)

4) Oświadczam, że podzla w niniejszej Ofercie przetargowej cena zawiera wszelkie koszĘ, jakie poniesie Zamawiający z
SlńurcaLizacji umowy.

5) Zgadzamy się na warunki zawarte wę wzorze umowy.
6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 74 roryotządzenia Parlamęntu

Europejskiego i Rady aE) 20161679 z dnia 27 kwiehia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycnrych w związku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzerie o ochronie danych) (Dz,Urz, UE L 119 z04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych,

r;',1ód których r{ane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publiczrrego w niniejsąrm postępowaniu,

7) Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamięszczonę w niniejsąrm,,FORMULARZU OFERTOWYM" są
kompletne, prawdziwe i dokładne w każdymszczegó7e.

8) OŚwiadczam, iż nle 7err'ięx7em l zamięrzam* powierzyć część zamówienia podwykonawcy w następującym zakresie

(podpis, pieczęćl

Data:.
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FORMULARZ OFERTOWY str. 2
strona

z osólnei liczbv stron
(pieczęć I|ykonawcy)

FORMIJLARZ OF'ERTOWY - strona 2 
,

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonp w trybie przetargu
nieograniczonęgo na zadanię pn pn. o,Przewory zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania spońowe."
W zakresie części 2z Przewóz zawodników i trenerów na zawodv i zgrupowania sDortowe autobusem
minimum 49 mieisc.
za,.

Cenajednostkowaofertybrutto zajedenkilometr...... .................ń

(słownie:.......

w tym: cena jednostkowa netto: ..,,,.,... złoĘch, wartość podatku VAT: złoĘch (stawka 8% lub .....)

Przedmiot zamówienia objęĘ jeś 8% stawkq VAT. W przypadla,ł, gdy l|ykonawca uprauniony jest do stosowania innej stąwki
podatku YAT, w Formularzu ofertowym należy przekreślić wpisaną przez Zanawiającego stqwkę, a w wylvopkowane miejsce
wpisać odpowiednią stawĘ i załqczyć do oferty uzasadnienie jej zastosowania.

2. Oświadczenie:
1) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ńożonych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz

zostŃy przedstawione z pełrrą świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamańalącego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

2) Oświadczamy, że zrealianjemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającega
określonym,i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) OświadczarĄ że akcepfuję wszystkie warunki SIWZ i jej zńącznikł,, w tym wyrażam zgodę na prąjęcie waruŃów
umowy, określonych w SIWZ (w pełni je akceptuję)

4) Oświadcząm, że podana w niniejszej Ofercie przetargowej cena zańera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamańający z
§ltułu realizacji umowy.

5) Zgadzamy się na warunki zawarle we wzorze umowy.
6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidnule w ań. 13 lub ań, 14 roqorządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady Pq 2arcl679 zdnia 27 kurietnia 2016 r. w sprawie ocbrony osób fizyczrrych w związku
zprzeŃtarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.IJE L l19 z04.a5.20l6, str. 1), wobec osób fizycmych,
od kórych dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamów,ienia
publiczrego w niniejszym postępowaniu,

7) Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zarnięszczonę w niniejszym ,,FORMULARZU OFERTOWYM" są
kompletne, prawdziwe i dokładne w kazdym szczególe.

8) Oświadczam, iż nię zarierzam l zamierzam* powierzyć część zamóńenia podwykonawcy w następującym zakesie

Nazwy frm podwykonawców......,.,.

(podpis, pieczęc/

Data:
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F,ORMULARZ oF,ERTowY
strona

z ogólnej liczby stron

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

orPrzewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe." oświadczamy, że:

1. Oświadczunlżeniepodlegamwykluczeniuzpostępowanianapodstawieart.24ust. 1pkt, 12doż2.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis, pieczęć/

Data,,

Z. Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotlrych WaruŃów Zamówięniarozdziń III pkt 1. 2.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis, pieczęć,/

Data: ......_.............,...

INFORMACJA W ZrilIAZKU ZPOLEGANIEMNA ZASOBACII INNYCII PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania speŁriania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zama-wiającego w Specyfikacji Istofirych Warunków Zar'rrówieńarozdziaŁ III pkt 1. 2, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: .......,.

,...., w następującym zakresie;

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA WyKoNA\ilCy _ strona 1

o Śwrłn cznNrn wyroNłwcy

(wskazać podmiat i określić odpowiedni zalcres dla wskazanego poduiofu),

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

o*", .....':::-':*

W przypadku kiedy Wykonawca nie będzie polegał ną ząsobach innych podmiotów w celu wykazania
spełnienia wąrunku udziału w postępowaniu naleĘ wpisać NIE DOTYCZY



t,yzón
FORNIULARZ OFERTOWY

Sfiona

z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIA wYKoNAwcY- strona 2

Oświadczam, że w stosunku do następującegolych podmiotu/tów, na ktorego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ....

(podać pełnq namę/firmę, adres, a tąkk w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nię zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia okręślone w art. 24 ust. 1 oraz podmioty te spełniają

warunki udzińu w postępowaniu, w zakresie jakim powołuję się na ich zasoby.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

rpodpis, pieczęć'

Data: ........,.....

* w przypadku kiedy wykonawca nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów w celu wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu naleĘ wpisać ]{IE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM. NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIE WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą,/ami:

..... (podać pełnq na:wę/firmę, adres, a także w

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

rpodpis, pieczęć)

Data:

* w przypądku kiedy wykonawca nie będzie posługiwał się podwykonawcq w trakcie realizacji zadania naleĘ
wpisać NIE DOTYCZY.

o Śwtłlcznxrp loryc zAcn popanycn Ixnonntłc"n :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne zpravłdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzęnia zamawtĄącego w błąd przy
przedstawianiu i nformacj i.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

WYI(ONAWCA:

Data:

rpodpj§, pieczęć)
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\ilZoR

(pieczęć Wykonawcy)

,,w\aKAZ USŁUG POTWIERD ZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU aD ZIAŁa
W POSTĘPOWANIU"

Nalezy wykazać nd,eżrytąreaŁizację w okresie ostatnich trzech lat przed upły.wem terminu składania ofert, a jeże|i
okres prowadzęnia dzińalności jest krótszy - to w tyn okresie co najmniej dwóch usfug w zakresie ptzęwozlJ
osób.
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, & w prąpadku świadczęń okresowych lub ciągĘch również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upĘwem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziafu w po§tępowaniu, a jeżeli okres prowadzęńa działalności jest krótszy - w tym okresie,
wTaz z podaniem ich wartości, przedmiofu, dat wykonania i podmiotów, I7a 7zęcz których dostawy lub usługi
zostńy wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostaĘ wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągĘch są wykonlłvane, a jeże|i z uzasadnionej przyazyny o obiekty"vrnl,rn charaktęrzę
wykonawca nie jest wstanię uzyskaó tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wprzypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonylvanych referencje bądż irr;re dokumenĘ potwierdzające ich nalezlte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem tęrminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

rpodph, pieczęć)
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L.p.
przedmiot

Wartość Data
wykonania

Odbiorca

Podmiot realizuj ący zadanie
(zadanie realizow ane samodzielnie
przez Wykonawcę/inny podmiot, na

kłórego wiedry i doświadc:eniu
noleqa wknnnwcn\

Uwaga:

Data:



\ilZoR

(pieczęć Wykonawcy)

,rWykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniaoo

W niniejszym wykazie należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Uwaga:
l.W niniejszym v"rykazie należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówięnia. Wykaz
zańęrać powinien:

- w przypadku składania oferty na część 1 - posiadanie co najmniej dwóch pracowników/ jednego
kierowcy na jeden pojazd (w przlpadku wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z obowtązującym
lzasęm pracy jednego kierowcy w}maganę jest zapewnienię dwóch kierowców dla jednego pojazdu)-z
kwalifikacjami do przewozu osób busem co najmniej 9 - osobowym,
- w przlltadku składania oferĘ na część 2 - posiadanie co najmniej dwóch pracownikód jednego
kierowcy na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dłuższych niz dozwolone zgodnie z obowiązującym
czasęm pracy jednego kierowcy wymaganę jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu)-w
prąrpadku dalszych wyjazdów mozliwa będzie koniecznośó zapewnienia dwóch kierowców na jeden
pojazd w związku dozwolonym czasem pracy kierowcy) z kwalifikacjami do przewozu osób autobusem
co najmniej 49 - osobowym,
W przypadku składania ofeĘ na więcej niż jedną część wykonawca musi dysponować łączną ilością osób
wynikającą z ww. części.

2. W niniejszymwykazie należy bezwzględnie podać informację o podstawie do dysponowania wskazanymi
osobami.

Upełnomocniony przedstawiciei Wykonawcy

rpodpiś, piecu ęć'

Data;

Lp. Nazwisko
i imię

Kwalifikacje
zawodowe/

Uprawnienia

ZaWes
wykonlłvanych

czynności

Doświadczenie/

Wykształcenie

Informacja o podstawie do
dysponowania wskazanvmi
osobami (umowa o pracę,

umowa zlecenia. ito.)
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wZoR

(pieczęć Wykonawcy)

,,WYKAZ SPRZĘTU NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU TECHNICZNEGOOO

Uwaga:
1. Nalezy Wkazać mozliwość dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia ;

- co najmniej dwoma busami posiadającyni minimum 9 miejsc siedzących, z k|imaĘzacją,
!\ryposazon)łmi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. w prąpadku
składania oferty na część 1
- co najmniej dwoma autobusami posiadającpni minimum 49 miejsc siedzących, wlposażonymi w
klimaĘzację, barek kawowy, WC, D\|D, pilota, a takżę w system \aIA TOLL. Rok produkcji pojazdów:
nie starsze niż2005 r. w przypadku składania oferĘ na część2

2" \Y niniejszym zŃączniku lależy bezwzględnie podać informację o podstawie do dysponowania wskazanymi
urządzeniami.
3. Do niniejszego zńącznlka należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie potencjału technicznego do wykonania
zamówienia na okres korzystania z niego przy wykony.waniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust.
2b ustawy (kiedy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów).

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis, pieczęć)

Data:

L.p.
Rodzaj, Iazwą model sprzęfu

Liczba
jednostek

Informacja o podstawie do dysponowania
wskazanymi urządzeniami (np. własność,

dzierż ąłł ą, użryczenie, nai em, itp. )
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WZoR

(pieczęć fĘykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie

,rPrzewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe."

oŚWTADCZENIE DoTYCZĄCE GRI]PY KAPITAŁOWEJ

l, Oświadczamy, iz nię nalężJrmv do Ę samej grupy kapitałowej w rozumięniu ustawy z dnia l61utego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. I84. 1618 i 1634 .) z Wykonaweami, którzy
ńoĘli odrębne oferry w przedmiotowym postępowaniu.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis, pieczęć)

Data:

Ż, Oświadczamy, iż nalęż_vm:l do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia l61utego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. I84. 1618 i 1634 .) z niżej wymienionlmri
Wykonawcami, kJrórzy złożyli odrębne oferfy w przedmiotowym postępowaniu:

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

rpodpis, pieczęćJ

Data:

IIWAGA!
oświadczenie złożone wraz z ofertq przetargowq przed terminełn otwarciil ofert

nie bedzie ułtane.
ponieważ Wykonawca składajqc ofertę nie ma informacji o Wykonawcach,

klórzy zło4lli odrębne ofela w przedmiotowym postępowaniu.

UwAGA!
Zgodruie z ąrt. 24 ust. I ] ustawy Pzp Wykonawca w terminie M od dnia zamieszczeltia na stronie
internetowej Zułnawiajqcego infolmacJi, o której mowa w art 86 usl 5 ustawy, przekaże Zamawiajqcełnu
niniejsze oświadczenie. wrąz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiqzania
z innymwykonmłcq nie prowadzq do ząkłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia.

aA



wZoR

(pieczęć Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonęgo na zadańe 
,

,rPrzewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania §poltowe."

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

w trybie art.22a ust 1 ustawy Pzp

Nazwa Podmiotu udostępniaj ącego

Adres ....,,..

1. Niniejsrym zobowiązuję się do udostępnięnia swoich zasobów w zakresię:

do dyspozy, cji Wykonawcy:

(naała W.ykonawcy)
2. Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonaniu

zamówienia, będzie następuj ący:

(informacje, jak zasoby te będq wyhorzystywane przy realizacji zamówienia)
3. Za|<ręs i okres udziafu innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia:

Zakres - ,

okres udziału -
(irlformacje, jakie lr.onlvetnie ząsoby zastanq udostępnione oraz obes udziału podmiotu w czasie realizaĘi
zatnówienia)

4. Charakter stosunku, jakibędzie mnie łączyłzwykonawcę :

(informacje, na jakiej podstriwie wylronawca bęfuie nimi dysponował)

5. Oświadczan5 że wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiązaniu są aktualne i zgodne zprauldą
orazzostaĘptzedstawione zpełną świadomością konsekwencji wprowadzeniaZamawiającego wbłądprzy
przedstawianiu informacj i.

Upełnomocniony przedstawiciel innego podmiofu

Data
(podpis, piczęć)
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PRoJEKT
UMOWA nr

zawarta w dniu

zawarta w Polkowicach pomiędzy:
Klubęm Sportowym ,,Górnik" Polkowicę Sp. z o.o., ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice
ręp ręzęnto Wany m pr zęz:

zwanym w dalszej części umowy ZamawiĄącym

reprezentowanym pr zęzi

zwarlytn w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest następstwem prz€prowadzonego postępowania przętargowego zgodnie z u§tawą z dnla 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. IJ. z 2019 r. poz. 1843 tj.) rozstrzygniętego w dniu

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usfugi przewozowe fla tzecz Zamawiającego poiegające na
przewozie zawodników i trenerów na treningi i zawody sportowe w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2020 t.Przewozy te zobowiązuje się świadczyć posiadanym taboręm:

a) co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 9 miejsc siedzących, z klimatyzacją,
wlposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. w przypadku
składania oferty na część 1

b) co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc siedzących, wyposazonymi
w klimatyzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a także w system VIA TOLL. Rok produkcji
pojazdów: nie starszę niż2005 r. w przypadku składania oferĘ na część2

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się także do zapewnienia Zamawiającemu transpońu:
a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju,
b) wynragany będzie transport autokarów na oraz w trakcię kilkudniowych turniejów sportowych, także
ogólnopolskich,
c) wymagany będzie transport na oraz w trakcię pobylu na męczach kontrolnych na tęrenie kraju i za graltcą
(Niemcy, Czechy), mozliwe dwudniowe,
d) transport na zimowe i ietnie obozy sportowe na terenie kraju.
3. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta
podczas zleconych wyjazdów. Nie ponosi także opłat za tzw, ,postojowe".
4. Zamawiajqc! Wmaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał wazne umowy
ubezpieczenia OC, AC, NNW i ważne badania techniczne pojazdu. W sfuacji, gdy w trakcie obowiązywania
umowy umowa ubezpieczenia wygaŚnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzęć no\Mą umowę ubezpieczenia
w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzęczory
umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującyrni w tym zakresie przepisami prawa.
6. Zamawiajqcy zobońązuje się do uiszczęnia płatności za świadczone usfugi, na zasadzię rozliczęnia
bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na tęręnie Polkowic w miejscu i czasię wyznaczonym w
zapotrzebow aniu złożonym ptzęz Zamawiającego.
2. Przęd wyjazdem jak i po powrocie kięrowca Wykonawcy zobowiązany jest w protokole spisać stan 1icznika
pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. Protokół sporządza się w dwóch
egzemplarzach, po jednym dlakażdej ze stron.
3. Zamawiający przewiduje wykorzystanie w trakcie wszystkich przejazdów szacunkową liczby kilometrów do
wykorzystania w ramach umowy nie więcej niż do wysokości maksymalnej nominalnej wartości umowy nie
większej niż:

- w zakresie części I- 10.000 km,
- w zakresie części II- 12.000 km.

§3
1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące ceny jednostkowe brutto za 1 kilometr przęwozlJpojazdami

wskazanymi w § 1 niniejszej umowy:
a) dla części I



- cena jednostkowa netto
- podatek VAT
- cena jednostkowa brutto

(słownie:

b) dla części II

..)

- cena jednostkowa netto
- podatek VAT
- cena jednostkowa brutto

zł/km
zł/krrl- stawka 8olo

złlkm
(słownie:

2. Ceny jednostkowe opisane w ust. 1 obejmują wszelkie koszty niezbędne do należytej realizacji przedmiotu
umowy w tym m.in. koszty paliwa, amortyzacji i napraw pojazdów, wl,rragrodzeń kierowców, podatku od
środków transportu, opłat parkingowych, winiet, kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy
wykonawcy podczas zleconych wyjazdów, opłat za tzw. ,,postojowe" i innych kosztów, jak równiez koszt
podstawienia pojazdu na miejsce .vq1znaczonę przez Zamawiającego,

3. Maksymalna nominalna warlość niniejszej umowy wynosi:
a) dla części I ........... zł brutto (słownie: ....... )
wtym........ złnętto oraz .............złpodatkuVAT (stawkapodatkuVAT 8%).
b) dia części Ii ........ zł brutto (słownie: . ...... )
w tym ".. . . ... zł netto oraz ..,. zł podatku VAT (stawka podatku VAT 8%).
4. W przypadku gdy łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego Dostawcy w ramach niniejszej umowy, w

zakresie danej części osiągnie wartość wskazalą w ust. 3 umową w zakręsie danej części wygasa bez
t oszczęn odszkodowawczych stron.

5. W przypadku, gdy warloŚĆ wskazana w ust. 3 w zakresie danej części nie zostanie wykorzystana w terminie
obowiązywania umowy określonym w § 1 ust. 1, Wykonawcy nie przysfuguje roszczenie odszkod,owawcze
lub tez roszczenie wlpłacenia pozostałej kwoty do wartości wskazanej w ust, 3.

6. Zgodnie z art.90 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (...) koszĘ pracy, których wartość
przyjęto do ustalenia ceny nie mogą być nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pńdziemika2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniuzapracę (Dz. U. z2015 r. poz.2008 orazz2016r.poz. 1265).

§4
1. Strony ustalają, żę rozliczęnie za przedmiot umowy nastąpi fakfurami częściowymi. Do faktury Wykonawca

obowiązany j est dołączyć karty drogowe.
2. Wynagrodzenię zostanie zapłacone przez Zama:wiającego w terminie 30 dni od daĘ dostarczenia do jego

siedziby prawidłowo wystawionej faktury/rachunku* wraz z kańami drogowymi przelewem na rachunęk
bankowy Wykonawcy o numerze
Jędnocześnie Wykonawca oświadcza, że;

1) wskazany rachunek baŃowy jest/ nie jest * rachunkiem zwięanym z prowadzoną dziŃaklością
gospodarczą,

2) wskazany rachunek jest/ nie jest rachunkiem zgłoszonlłrn do białej 1isty podatników
3) zobowiązuje się do dnia transakcji dokonać aktualizacji rachunków na białej liście podatników.

3. Przy dokonywaniu płatności ręalizowanych na podstawie niniejszej umowy Strony zobowiązują się stosować
mechanizm podzieinej płatności,

4. Wykonawca zobowtązany jest na faktvrze zawrzęć zapis ,,mechanizm podzieionej płatności".
5. Faktura VAT będzie opiewać na kwotę określoną według cen jednostkowych wskazanych w § 3 ust. 1.

WartoŚĆ wskazana na fakturzę w zakresie danej części stanowić będzie iloczln faktycznie przebytych
odległoŚci wskazanych zgodnie z § 2 ust.2 umowy orazcęnyjednostkowej brutto za 1 kilometr, o której
mowaw§3ust. 1umowy.

6. Ceny jednostkowe wskazane w § 3 ust. 1 nie podlegają zmiantę i są cenami stałymi.
7 . za zwłokę w płatności faktury wykonawcy przysfugują odsętki wysokości ustawowej.
8. Za momęnt spełnienia świadczenia uwaza się dzteń przekazania dyspozycji przez Zamawiającego do banku

o przekazanie środków finansowych dla Wykonawcy.
9. Zamawiający oświadcza, iz jest czynnl,rn płatnikiem podatku VAT.
iC. Wykonawca oŚwiadcza, iż jest/nie jest* czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada 1g1p:

..... i zobowiązuje się utrzyłnać taki status do dnia wystawienia faktury za wykonanie
przedm iotu niniej szej umowy.

11. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrńonej w formie pisemnej pod rygorem
niewazności.



12. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego.
13. ZanańĄący ma prawo do wstrzynania zapłaĘ wyrragrodzenia, jeżeli w terminie płatności wnięsie

zastzężęnię do przedmiotu umowy.
14. Wykonawca moze wystawiać ustrŃfuryzowane faktury elektroniczne i inne ustrukturyzowanę dokumenty

ęlektroniczne za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnja 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlanę lub usfugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz, 2I9 I).

15. Zamańający nie będzie udzlęIńzaliczękWykonawcy w zvłiązkuzrealizacjąprzedmiotu umowy.
16. Wykonawca nie mozę uzalężniać wykonania przedmiofu umowy od udzięlęnia zaliczki.

2.

4.

5.

§5
Na podstawię art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę (pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę
a) w prąpadku składania oferĘ na część 1 - co najmniej dwóch pracowników/ jednego kiłrowcy

na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z obowiązując5,rn
czasem pracy jednego kierowcy wymaganę jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego
pojazdu) z kwalifikacjami do przęwozuosób busem co najmniej 9 - osobowyrn,

b) w przypadku składania oferĘ na część2 -co najmniej dwóch pracownikód jednego kierowcy
na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dhńszych niz dozwolone zgodnie z obowiązującym
cza§em pracy jednego kierowcy w),lnagane jest zapewnienie dwóch kierowców dta jednego
pojazdu) z kwalifikacjami do przęwozu osób autobusem co najmniej 49 - osobowym,

c) w przypadku składania ofeĘ na więcej niż jedną część wykonawca musi dysponować łączną
ilością osób wynikającą z ww, części. Zamańający dopuszcza aby czyrności wskazanę powyzej
byĘ wykonywane osobiścię przez wykonawcę, w przwadku gdy wykonawca jest osobą ftzyczną
iubosobąftzycznąprowadzącądzińalnośćgospodarczą.

ZamawiĄący fla czas urlopów oraz usprawiedliwionej nieobęcności pracownika dopuszcza zastępstwo tych
osób na podstawie umowy cywilno-prawnej .

Wykonawca przed podpisanięm umowy przedłoĘł Zamańającemu oświadczenie wykonawcy 1ub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonuj ących crynności wskazane w
ust. 1. Oświadczenię to za-v/tęra w szczególności: dokładnę określęnię podmiotu składającego oświadczenie,
datę ńożenia oświadczenia, wskazanie, żę wskazanę cąmności wykonają osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz zę wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk Ęch osób, rodzaju umowy o pracę
(np. umowa na czas określony, nieokreślony, iĘ.) i }yymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożęnia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Wykonawca zobońązuje się do zatrudnienia pracowników świadczącycb, wskazane czynności w okręsię
realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia26 ozęrwca 1974 r. -
Kodeks pracy.
W trakcie realizacji zamówięnia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania cąmności kontrolnych
wobęc Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czlmności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wąęliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowa dzania kontroli na miejscu wykonywairia świadczenia.

W trakcię realizacji zamówięnia na każdę wezwanie Zamawiającego w wyznaczon}.rn w tym
wezwaniu terminie, nie krótsz}m niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłożry Zamawtającemu do wglądu
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o
pracę osób wykonujących w trakcię rcalizacji zamówienia czynności określone w ust. 1 wraz z dokumentęm
regulującym zakręs obowiązków, jeżeli zostŃ sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronię danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników),
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etafu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Z BJnńu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaĘ przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust.2 pkt. b uńowy.
Nięzłozenie pruęz Wykonawcę w wyzrraczonym przęz Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w cęlu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1

czlmności.

7.
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8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących okręślone czynności na podstawie
,| ,umowy o pracę w rozumięniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne

określone w § 6 ust.2 pkt. b umowy.
9. Za niędopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czlłrności na podstawie

umowy o pracę w rozumięniu przepisów Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od
umowy zgodnie z § 6 ust.2 pkt. c umowy.

§6
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za nięWkonanie lub nienalezyte wykonanię

przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłact Zamawiającemu kary umownę:

a) w razię gdy Zamawiający zostanie zmuszony wynająć transport zastępczy z powodu nienalezl,tego
wykonania umowy przez Wykonawcę ten ostatni zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości i5 oZ wartości brutto niewykonanej usfugi wg ceny oferty,

b) w przlpadku niewykonania lub nienależ7Ąego wykonania obowiązku zatrudnięnia pracownika na
podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 5 ust. 1WykonawcazapłactluarzęczZamawiającego
karę umowną w wysokości 300,00 zł. Kara ta przysługuje Zamawiającemu oddzięInie za kńdy
miesiąc niedopełnienia ww. obowiązku przez Wykonawcę,

c) w przypadku niewykonania 1ub nienalężytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 5 ust.9 Zamawiający uprawniony będzie do
odstąpienia od umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie będą służyó względem Zamaułiającego
żadne roszczenia. w t}ryn o naprawienie szkody,

d) w tazię odstąpienia przez Strony od umowy z powodu okoliczności, zaktórę odpowiada
Wykonawca w wysokości 5 000,00 zł.

3. Strony dochodzić mogą odszkodowania przewyższającego zasttzeżone kary umownę nazasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyrażazgodęnapotrącenie na\eżnychZamawiĄącemukarumownych zfaktur wystawionych

za realizację przedmiofu niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązanyjest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówięnia w okresie i na warunkach
. ,określonych w niniejszej umowie, także poprzez zorganizowarię zastępczego wykonaniaprzewozów przez

innego przewoźnlka na koszt i ryzyko Wykonawcy orazIa warunkach określonych w niniejszej umowie, w
wlpadku zdarzęi losowych uniemozliwiających przejściowo wykonanie umowy przy użyciu własnych
pojazdów Wykonawcy.

6. W wypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o

nichZamańającego i uzyskac jego zgodę na dokonany wybór zastępazęgo przewoźnikawyrażonąna
piśmie, pod rygorem nięwazności takiej zgody.

§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna było przewidzięc w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moze odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zwiny Wykonawcy w szczególności w przypadku:

a) nie dotrąrmywania warunków zawarĘch w umowie ,

b) szkody wyr ządzonej Zamaw iając emu,
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewazności takiego oświadczenia i
powinno zawięrać uzasadnienie.
4. Zamawiający moze rozwiązać niniejszą umowę zę skutkiem natychmiastowym bez zachowanla okresu
wlrpowiedzenia w przypadku gdy:

a) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiofu zamówienia;
b) Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwanla, nie będzie wykonywał bądżbędzie

niewłaściwię wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

§8.
Poza prrypadkiem, o który,m mowa w § 7, stronom przysługuje prawo odstąpięnia od umowy w następujących
sltuacjach:
I.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość \ub rozwiązanie firmy Wykonawcy
b) zostanię wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) wykonawca tie rozpocz$ realizacji przedmiotu umowy bez uzasadni onych przyczyn oraz nie kontynuuj e j ej

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , iż wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nię będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
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wobęc Wykonawcy.
3.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn ,

jest do zapłaty wyrragrodzenia za wykonany
poniesionych przez Wykonawcę.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach pod rygorem niewazności takiego oświadczenia i powinno zawlęrać uzasadnienie.

§9.
Warunki i zasady wprowadzania zmtan do zawaftej umowy:
1. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyazyn niezależnych od stron (siły wyzsze-, zdarzenta

losowe, itp.). Strony zgodnie ustalają, żę zmlana przedstawicieli będzie poprzęz pisemne poinformłwanie
stron o zaistnieniu tego faktu.

2. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę,
3, Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku, gdy termin realizacji umowy ulegnie zmianie z ptzyczyn

Ieżących po stronie Zamawiającego w t}.rn w przypadku zmiany terminu rozgrywek, meczów, sparingów,
wydfuzenia bądź skrócenia pobytu na obozach.

4, Dopuszcza się zmianę umowy w przlpadku, gdy nastąpi zmiana środków transpońu, których
Wykonawca zobowiązuje się uzywać przy realizacji zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza mozliwość zmiany zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie
realizacji zamówięnialub zprzyczynniezależnych od Wykonawcy (sił wyzszych*,).
6. Zamawiający dopuszcza mozliwość zmiarty wlmagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust.1
umowy, w przypadku ustawowej zmlany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie do obowiązujących
przepisów, zmienią się odpowiednio ceny bruttolkwoty podatku VAT , przy azym ceną bazową jest wówczas
cęna nętto wpikająca z oferty Wykonawcy.
*siła rryższa wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ań Zamawtający nie mają - ryływu;
wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawtający, dztałając racjonalnie, nie mogii zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w prąpadku jej
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, dzińając racjonahie, nie mogli uniknąć 1ub jej przezslllcięĘć; oraz która nie może byó
zasadniczo przlpisana Wykonawcy ani Zamawiającemu,

§10
1 .Wykonawca ustanawia osobę o dpowiedzia7ną za r ealizacj ę umowy w o sobię :

który będzie jego reprezentantem .

2. Zamawiający ustanawia do sprawowania kontroli nadrealizacją umowy w osobie: .... , który
będzie j ego reprezentantem.

§ 11

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2.Zmtany niniejszej Umowy, dla swej wazności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Strony wyłączają formę dokumentową o której mowa w aft. 772 k.c. czyrriąc formę pisemną pod rygorem
niewazno ści formą wyłączną.

§12
Dokumentacja przetargowa otaz oferta 

-Wykonawcy 
złożona w toku postępowania przetargowego stanowią

integralną część niniejszej umowy.
§13

Kńda zę stlon umowy oświadcza, że w ptz7padkuprzekazartia drugiej stronie danych osobowych (pozyskanych
bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do ręalizacji umowy, wypełniła wobec osób fizycznych, których te
dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 1ub art. 14 rozporządzęnia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 k,więtnia 2076r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
zptzętwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 9 5 l 46 NVE (RODO).

§14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dlakńdej zę stron.

za którę Wykonawca nie odpowiada Zamawiający zobowiązany
przedmiot umowy oraz pokrycia udokumentowanych kosztów

PREZE

Zamawiający Wykonawca
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