ZATWIERDZAM
Prezes
Dolnośląskiego Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z MPDz – „OSTOJA”
we Wrocławiu
…………………………………………..
Dnia 08 lipca 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
NA

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPOROTOWYCH – REGULARNEGO PRZEWOZU
SPECJALNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
CPV 60130000 – 8

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.)
zwanej dalej ustawą , o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.ostoja.org.pl i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Stawowej 1A.

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z MPDz –
„OSTOJA”, zwane dalej Zamawiającym
Adres Zamawiającego:
50-515 WROCŁAW
Ul. Stawowa 1A
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Nr telefonu:
Nr faksu
Adres strony internetowej
Godziny pracy biura
II.

(4871) 344 78 02
(4871) 344 78 02
www.ostoja.org.pl
800 - 1500

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony (art. 10, 39 i następne ustawy Pzp)

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszej specyfikacji
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w przypadku zaistnienia
konieczności zwiększenia ilości przewozów dzieci niepełnosprawnej w związku z:
 Organizowaniem wycieczek np.: wyjścia do teatru, kina lub
 Przyjęciem większej liczby dzieci

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do
30 czerwca 2016r.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli
Wykonawcy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.
posiadają uprawnienia – licencje do przewozu osób w krajowym transporcie
drogowym wymagane ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 z póź. zm.)
2) Dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia.
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3)

4)
5)
6)

7)

Osoby te winny posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, a w szczególności:
a) Wykonywały w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną usługę w zakresie
cyklicznych, codziennych przewozów osób niepełnosprawnych
(przewóz specjalny) o podobnej wartości oraz załączą dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie tej usługi;
b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania usługi tj. posiadającymi
uprawnienia do kierowania pojazdami typu „BUS” oraz staż
w zawodzie kierowcy min. 5-cio letni;
c) Posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument
potwierdzający,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do
realizacji niniejszego zamówienia tj. dysponują minimum siedmioma
samochodami typu „BUS” przystosowanymi do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
(gwarantującej) wykonanie zamówienia
Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Wykonał w sposób należyty usługi regularnego specjalistycznego transportu
drogowego osób przynajmniej jeden raz o wartości ok. 500.000,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
500.000,00 zł

3. Ocena spełnienia ww. warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub
oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie jednoznacznie
wynikać, że zostały spełnione warunki określone w SIWZ albo nie złożył
pełnomocnictwa to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art.
26 ust 3 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę odpowiednio
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a oferta tego Wykonawcy zostanie uznana
za odrzuconą. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych
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przez zamawiającego nie później ni ż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.
VI.

FORMULARZ OFERTOWY ORAZ DOKUMENTY WRAZ Z NIM SKŁADANE
1. Wypełniony „Formularz ofertowy” sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie winni dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22
ust 1.
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust 1
ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (opisanych
w rozdziale V niniejszej SIWZ), a także zakres wykonywanych przez nie
czynności (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) oraz informację
o podstawie dysponowania tymi osobami.
UWAGA: Wykonawca polegający na wiedzy, doświadczeniu i potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest
zobowiązany do udowodnienia w składanej ofercie, że będzie dysponował
zasobami
niezbędnymi
do
realizacji
zamówienia,
w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązania tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia
3) Wykaz usług regularnego specjalnego transportu drogowego osób
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy
dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, iż wykonał minimum jeden raz usługi odpowiadające
swoim rodzajem i wartością usługom objętym przedmiotem zamówienia.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
4) Wykaz pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,
którymi dysponuje Wykonawca (min. 7) – Załącznik nr 8 do SIWZ
3. Wykaz dokumentów , które winni złożyć Wykonawcy
w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia ich z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy:

4

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz – „OSTOJA”
__________________________________________________________________________________
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający iż Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, stosowną
polisę winien przedstawić każdy podmiot.
5) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień niezbędnych dla wykonania
przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawca, który wykazując spełnienie warunków polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, dodatkowo
składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione
w pkt 1 – 5.
4. Inne dokumenty
1) W przypadku gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(-ą) osoba(-y) inna(e) niż ujawniona(-e) w dokumentach, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2
ppkt 2 SIWZ, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego
zakres
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej
sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania
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ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć
do oferty stosowne pełnomocnictwo.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w ust. 3:
1) pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit a i c winny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o
którym mowa w pkt 1) lit. b winien być wystawiony nie wcześniej niż trzy
miesiące przed upływem składania ofert.
3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkani nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającymi oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 3) stosuje się odpowiednio
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumenty złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
1) Oświadczenie złożone według wzoru stanowiącego załączniki nr 3, 4 i 5 do
SIWZ muszą być złożone w oryginale.
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2) W przypadku składania kopii pełnomocnictw muszą by ć one potwierdzone
notarialnie.
3) Wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale
muszą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej stronie za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
4) Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust.2 pkt 5
zdanie drugie niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIAWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem
z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI. Każda ze stron na żądanie drugie
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu.
2. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować
pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I z dopiskiem:
Postępowanie dotyczące transportu specjalnego osób niepełnosprawnych
3. Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania
się z Wykonawcami są:
 P. Marek KURKOWSKI - tel. 506 097 290

VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia określonego
w niniejszej specyfikacji
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
4. Oferta winna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej
nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem:
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Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz –
„OSTOJA” we Wrocławiu ul. Stawowa 1A
Oferta na świadczenie usług transportowych – regularnego przewozu
specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Nie otwierać przed dniem 15 lipca 2014 r. do godz. 12.15
5. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np.: na maszynie do
pisania, komputerze lub długopisem). Oferta musi być podpisana przez
Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
w niniejszym postępowaniu.
Wszelkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki – powinny być
parafowane przez Wykonawcę lub osobę podpisującą w imieniu Wykonawcy
ofertę. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane i trwale
spięte.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 4 muszą być
dodatkowo oznaczone określeniem „ZMIANA”. Zamawiający w pierwszej
kolejności otworzy koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując
ofertę zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego stosowne
oświadczenie.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty.
9. W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z póź. zmianami) dokumenty
te należy wyraźnie oznaczyć.
X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Stawowa 1a, 50-515
WROCŁAW,
2. Termin składani ofert upływa dnia 15 lipca 2014r. o godz. 12.00
3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny
4. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która zostanie złożona po terminie.
5. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich
złożenia o godz. 12.15 w siedzibie przy ul. Stawowej 1A we Wrocławiu.

XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cenę oferty netto, brutto należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
pełnych groszy, według zasad określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Cena podana
przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała żadnym negocjacjom
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XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
Wynagrodzenie brutto za 1 km – 100%
2. W kryterium „wynagrodzenie brutto za 1 km” za wykonanie przedmiotu
zamówienia zostanie zastosowany wzór:
Oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Dla przyznania punktacji należy
ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić maksymalną ilość punktów czyli 10,
a pozostałym ofertom przydzielić punkty wyliczone zgodnie ze wzorem:

Cena oferty o najniższej wartości
X =------------------------------------------ x MP x 100
Cena oferty badanej
X – ilość przyznanych punktów
MP – Maksymalna ilość punktów

3. W oparciu o powyższe kryterium opisane wzorem sporządzone zostanie zbiorcze
zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Najwyższa ilość punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
XIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNGO.
Zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych uregulowane zostało w dziale
IV ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przesyłając zawiadomienie o wyborze oferty (ofert), poinformuje
Wykonawcę (Wykonawców), którego (-ch) oferta została uznana za najkorzystniejszą
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą lub posiadający odpowiednie pełnomocnictwo jego przedstawiciel
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(mający prawo do reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu) powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie
W przypadku uznana za najkorzystniejszą, oferty złożonej wspólnie przez kilku
Wykonawców , przedłożą oni umowę regulującą ich współpracę , w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę (-y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (-ów).
XIV.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich.

XV.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego i poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie
ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności:
1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.
5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej
zostały określone w Dziale VI ustawy.

XVI.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr 1;
Formularz ofertowy - Zał. Nr 2;
Oświadczenie zgodne z art. 22 ust 1 ustawy Pzp - Zał. Nr 3;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - Zał. Nr 4;
Oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(składa Wykonawca będący osobą fizyczną - Zał. Nr 5;
Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia - Zał. Nr 6;
Wykaz wykonanych usług - Zał. Nr 7;
Wykaz pojazdów - Zał. Nr 8;
Wzór umowy - Zał. Nr 9

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV 60140000-1,
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Przedmiot zamówienia obejmuje transport osób niepełnosprawnych – dzieci i młodzieży
– na terenie miasta Wrocławia, własnymi środkami transportowymi Wykonawcy. Przewozy będą
realizowane w roku szkolnym 2014/2016 w dni nauki ,w godzinach od 7 00 do 1630, od dnia
rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do ich zakończenia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,
ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej, a także w razie koniczności
zorganizowanego dowozu dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i przerwy wakacyjnej, po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Środki transportu winny być przystosowane do przewozu
osób na wózkach inwalidzkich i odpowiednio oznakowane, jako środki transportu osób
niepełnosprawnych.
Do realizacji przedmiotowych usług transportowych w roku szkolnym;
1) 2014/2016 wymaganych jest co najmniej siedem pojazdów typu BUS. Przeciętny limit
kilometrów dla siedmiu pojazdów wynosi łącznie ok. 270 km dziennie,
Podane limity wyliczono na podstawie odległości między Ośrodkiem RehabilitacyjnoEdukacyjnym przy ul. Górnickiego 37A we Wrocławiu, a niżej wymienionymi adresami
zamieszkania osób, dla których będą świadczone przedmiotowe usług transportowe –
regularny przewóz specjalny.
Zamawiający zastrzega możliwość zmian niżej wymienionych adresów spowodowanych
ewentualnymi zmianami miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych korzystających
z usług transportowych.

PRZEBIEG TRAS
Dowozy osób w roku szkolnym 2014/2016
ORE we Wrocławiu – ul. Górnickiego 37a, ul. Stawowa 1a

Lp
.
1

Wrocław, ul. Radkowska 4/16

2

Wrocław, ul. Świeradowska 61/21

3

Wrocław, Al. Armii Krajowej 26/10

4

Wrocław, ul. Borowska 110/4

ul.
Górnickiego
ul. Stawowa

5

Wrocław, ul. Gajowa 47/4

ul. Stawowa

6

Wrocław, ul. Chudoby 9/14

7

Wrocław, ul. Budziszyńska 120/12

ul. Górnickiego

8

Wrocław, ul. Zbarska 24

ul. Górnickiego

9

Wrocław, ul. Karpacka 3a

ul. Górnickiego

12

Adres zamieszkania

Uwagi
ul.
Górnickiego
ul. Stawowa

ul. Stawowa
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Wrocław, ul. Sokalska 11

ul. Górnickiego

11

Mokronos Górny ul. Wesoła 6

ul. Górnickiego

12

Wrocław, ul. Cukrowa 7/2

ul. Górnickiego

13

Wrocław, ul. Monte Cassino 58/3

ul. Górnickiego

14

Wrocław, ul. Prądzyńskiego 15/10

ul. Górnickiego

15

Wrocław, ul. Prądzyńskiego 26/8

ul. Górnickiego

16

Wrocław, ul. Dubois 12/13

17

Wrocław, ul. Barlickiego 13/9

ul. Górnickiego

18

Wrocław, ul. Nenckiego 134

ul. Górnickiego

19

Wrocław, ul. Świątnicka 36

ul. Górnickiego

20

Św. Katarzyna ul. Bukowa 21

ul. Górnickiego

21

Radwanice ul. Lazurowa

ul. Górnickiego

22

Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 46/5

ul. Górnickiego

23

Wrocław, ul. Łódzka 33a/7

ul. Górnickiego

24

Wrocław, ul. Kościuszki 76B/13 (2 uczniów)

ul. Górnickiego

25

Wrocław, ul. Grabiszyńska 142/11

ul. Stawowa

ul. Stawowa

1. Przewozy winny być realizowane zgodnie z harmonogramem przewozów. Harmonogram
może ulec doraźnym zmianom wynikającym z istotnych zmian organizacyjnych
placówki.
2. Harmonogram zostanie tak skonstruowany przez Zamawiającego, aby zawierał jak
najmniej przewozów „pustych".
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy
w dniu podpisania umowy.

szczegółowy

harmonogram

najpóźniej

RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWCY PRZY
PRZEWOZACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

a) Kierowca jest zobowiązany do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu (transporcie)
pasażera niepełnosprawnego od drzwi lokalu (mieszkania, domu, pomieszczenia) do
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pojazdu i odwrotnie, w granicach swoich możliwości fizycznych.
b)
Dba o bezpieczny wjazd (wejście), przewóz i wyjazd (wyjście) osoby
niepełnosprawnej do i z pojazdu.
c) Opiekuje się, służy pomocą i radą pasażerom (osobom niepełnosprawnym).
d)
Współpracuje z Prezesem Stowarzyszenia lub/i wyznaczoną przez niego
osobą, zgłaszając zmiany stanów dotyczących stanu przewozu dzieci
niepełnosprawnych, czasu rozpoczęcia i zakończenia usługi itp.
e)
Kierowca jest zobowiązany do: dbałości o stan techniczny pojazdu,
wykonywania obsługi codziennej, utrzymywania czystości i estetyki pojazdu.
f)
Kierowca powinien przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia
społecznego
g)
Kierowca w każdej sytuacji winien okazywać życzliwość osobom
niepełnosprawnym, a w sytuacjach konfliktowych, ponad wszystko mieć na uwadze
ich dobro.
h)
Kierowca winien mieć czytelny identyfikator z imieniem i nazwiskiem,
przypięty w widocznym miejscu.

ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ OFERTOWY
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………………………………………………
Nazwa (firma) Wykonawcy

……………………………………………….
Adres Wykonawcy

………………………………………………
Nr telefonu

……………………………………………….
Nr faksu

OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportowych – regularnego przewozu osób niepełnosprawnych, ogłoszonym
w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego
www.ostoja.org.pl i w siedzibie Zamawiającego:

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za
wynagrodzeniem, określonym w poniższej tabeli:

Rodzaj
środka
transportu

Lp
1

2

Cena
jednostkowa
netto za 1
km
3

Ilość km
dziennie
4

Dzienny
koszt
przewozów
netto
5=3x4

Ilość dni
przewozu
6

Koszt
przewozu
netto
7

Podatek
VAT

Wartość
brutto

8

9

Wartość zamówienia

2. Zamówienie zrealizujemy w terminie …………………………………………………………………….
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i treść naszej oferty odpowiada jej treści.
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4. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ i zawarte
w nim warunki płatności akceptujemy. Zobowiązujemy się przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez
okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert

6. Do składanej oferty załączamy:
1) Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
2) ………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………..
5) ………………………………………………………………..
6) …………………………………………………………………

………………………………… dn. ………………………………….

…………………………………….……………...
Podpis osoby (osób) upoważnionej (-nych)
do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3

…………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 z póź. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportowych
– regularnego
przewozu osób
niepełnosprawnych
oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………… dn. ………………………………….

…………………………………….……………...
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
osoby (osób) upoważnionej (-nych)
do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 4

…………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
(t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z póź. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportowych

–

oświadczam(y),

że

regularnego
nie

ma

przewozu

podstaw

do

osób

niepełnosprawnych

wykluczenia

mnie

(nas)

z przedmiotowego postępowania.

………………………………… dn. ………………………………….

…………………………………….……………...
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
osoby (osób) upoważnionej (-nych)
do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5

…………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z póź. zm.)
(składa Wykonawca będący osobą fizyczną)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportowych

–

regularnego

przewozu

osób

niepełnosprawnych

oświadczam(y), że w stosunku do mnie (nas):
 Nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości *
 Ogłoszono upadłość, ale zawarty został układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego*
 Otwarto likwidację*
 Ogłoszono upadłość*
*Niepotrzebne skreślić

………………………………… dn. ………………………………….

…………………………………….……………...
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
osoby (osób) upoważnionej (-nych)
do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ OSÓB
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportowych – regularnego przewozu osób niepełnosprawnych
oświadczam(y), że dysponuję (-emy) lub będziemy dysponować poniżej
wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu ww.
zamówienia:
Lp.

Imię i nazwisko
Kierowcy

Prawo jazdy
Kategorii B*

Zaświadczenie
o ukończeniu
kursu do
przewozu osób nr
*

Staż pracy
w zawodzie
kierowcy
w latach
(minimum 5 lat)

1
2
3
4

1. Oświadczam, że ww. osoby posiadają uprawnienia ………………………………………………..
…………………………..………………. niezbędne do wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy)

2. Jeżeli Wykonawca korzysta z art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
Polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego(-ych) podmiotu(-ów) na
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, załączam(y) dokument(y) udowadniający, że
będziemy dysponowali jego (ich) zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia …………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… dn. ………………………………….

…………………………………….……………...
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
osoby (osób) upoważnionej (-nych)
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do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportowych – regularnego przewozu osób niepełnosprawnych
oświadczam(y), że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie – następujące usługi:

Lp.

Zamawiający
(nazwa, adres,
telefon)

Zakres
rzeczowy
usługi

Wartość
wykonanyc
h usług

Termin realizacji
(podać miesiąc
i rok)
od

do

Dokument
potwierdzający
należyte
wykonanie
usług w
wskazanym
zakresie

1. W załączeniu przedkładam(y) niżej wymienione dokumenty potwierdzające, że
ww. usługi zostały wykonane należycie (np.: referencje)
1)………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………..
2. Jeżeli Wykonawca korzysta z art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych
Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego(ych) podmiotu(ów), na zasadach określonych w
art. 26 ust 2b Upup, załączam(y) dokument(y) udowadniający(-e), że będziemy dysponowali
jego (ich) zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia ………….................
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………………………………… dn. ………………………………….

…………………………………….……………...
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
osoby (osób) upoważnionej (-nych)
do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8

WYKAZ POJAZDÓW
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportowych
– regularnego
przewozu osób
niepełnosprawnych
oświadczam(y), że
dysponuję(-emy) lub będziemy dysponować
następującymi pojazdami, w celu realizacji przedmiotowego zamówienia:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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………………………………… dn. ………………………………….

…………………………………….……………...
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
osoby (osób) upoważnionej (-nych)
do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9
PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG REGULARNEGO PRZEWOZU
SPECJALNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UMOWA Nr ……………………

Dnia ………………………………………… r. we Wrocławiu pomiędzy :
Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA”
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stawowej 1A,
reprezentowanym przez :
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Przedsiębiorcą - ……………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
została zawarta umowa o następującej treści :

Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy usługi dokonany
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, 39 i nast. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z póź. zmianami).
§1
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do
świadczenia usług transportowych – regularnych przewozów specjalnych osób
niepełnosprawnych na terenie miasta Wrocławia wg ustalonego harmonogramu
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§2
Dla realizacji przewozów Wykonawca przeznacza pojazdy:
1)typu BUS marka...........................rok produkcji.......................przystosowany do
przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
2)typu BUS marka...........................rok produkcji .................przystosowany do
przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
3)………………………………………………………………………………………………………………………….

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami, zasadami współczesnej wiedzy w przedmiocie zamówienia,
w oparciu o obowiązujące, przepisy oraz z zachowaniem należytej staranności wymaganej
w stosunkach danego rodzaju.
2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przy użyciu:
a) własnych pojazdów Wykonawcy,
b) przy pomocy własnego personelu, za który Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność,
c) w relacji „od drzwi do drzwi” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w dokumentacji przetargowej
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie przez kierowców obowiązków
określonych w dokumentacji przetargowej (SIWZ – przedmiot zamówienia)
a) Przewidywany zakres przewozów dziennych wyniesie około
z pasażerami w roku szkolnym 2014/2016

………………. km

Ilość ta będzie korygowana według rzeczywistego przebiegu pojazdów, przy czym nie
powinna przekroczyć w sumie limitu .................. km w ciągu obowiązywania umowy.
4. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego, zlecić
niniejszej umowy osobom trzecim

wykonania

przedmiotu

§4
Niniejsza umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania do dnia 30 czerwca 2016 r.
§5
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1. Do nadzorowania czynności związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawca
upoważnia ...................................................... tel…………………………………………………
2. Zamawiający upoważnia do kontroli realizacji umowy .........................................
tel………………………………………..
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia odrębnej dokumentacji księgowofinansowej
dla
działalności
będącej
przedmiotem
niniejszej
umowy,
a Zamawiający ma prawo wglądu do przedmiotowej dokumentacji
2. Niezależnie od kontroli wewnętrznej, do której zobowiązuje się Wykonawca ,
Zamawiający zastrzega
sobie prawo kontroli wykonywanych
przewozów
w zakresie określonym niniejszą umową.
3. W przypadku nieobecności dziecka bez powiadomienia Wykonawcy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenia , jak za kurs zrealizowany
§7
1. Za świadczone
usługi
Zamawiający
zobowiązuje
się
płacić Wykonawcy
wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Za przewozy o których mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
wynikającą z iloczynu ilości faktycznie przejechanych kilometrów z pasażerem
w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za 1 km wynoszącej :
a) przewóz busem ............………zł brutto,
3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie za faktycznie wykonaną
usługę transportową na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT
4. Wykonawca ma obowiązek doręczać faktury VAT do siedziby Zamawiającego
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego.
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy –
w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zgodnie
z 2ust.
6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na
rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
8. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia
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§8
1. Wykonawca zapłaci kary umowne :
za nienależyte i nieterminowe
wykonanie usługi w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy

1)

2)
w przypadku odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Powyższa kara jest
niezależna od kary określonej w punkcie 1)
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokości zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Nie dopuszcza się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie których dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy , ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie kwestie sporne wynikające na tle
będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

realizacji

niniejszej umowy rozstrzygać

§ 12
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 13
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA
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………………………………………………….
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