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Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących tematycznych 

rozdziałów: 

 

ROZDZIAŁ 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ 2  Tryb udzielenia zamówienia. 

ROZDZIAŁ 3 Opis przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ 4 Termin wykonania zamówienia. 

ROZDZIAŁ 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

ROZDZIAŁ 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

ROZDZIAŁ 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ. 

 ROZDZIAŁ 8 Wymagania dotyczące wadium. 

ROZDZIAŁ 9 Termin związania ofertą. 

ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania ofert. 

ROZDZIAŁ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

ROZDZIAŁ 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 

ROZDZIAŁ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z 

obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego 

do najmniej ważnego. 

ROZDZIAŁ 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

ROZDZIAŁ 15  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ 16 Wzór umowy, informacje dotyczące umowy. 

ROZDZIAŁ 17  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

ROZDZIAŁ 18 Pozostałe informacje dotyczące postępowania. 

ROZDZIAŁ 19 Sposób uzyskania SIWZ. 

ROZDZIAŁ 20 Udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ 21 Unieważnienie postępowania. 

 

ZAŁĄCZNIKI : 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy.  

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ – Wzór umowy 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

             Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

Tel. +48 227513379 i +48 227512175 fax. +48 227513379  w 25 

REGON 01227136200000 

NIP 118-07-46-143 

E-mail: techniczny@kmlomianki.info 

Adres do korespondencji: Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

2.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  

oraz aktów wykonawczych do ustawy  w trybie przetargu nieograniczonego. W niniejszym 

postępowaniu Zamawiający  będzie stosował procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp, tzn. 

Zamawiający  najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy  Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako  najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. W przypadku  uchylenia się wybranego Wykonawcy  od zawarcia umowy  lub  

braku  wniesienia przez niego  zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli  było 

wymagane) Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych 

ofert. 

 

2.2 Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy 

składać wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

2.6 Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

2.6.1 Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu podobnych usług, zamówienie zostało 

przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 

jego przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu 

jego wartości.  

 

2.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

2.8 Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 

 

2.9 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 

 

2.10 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
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2.11 Po otwarciu Ofert Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i 

kryteriami określonymi w dalszej części SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

2.12 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2.13 Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy o których  mowa w art. 22 ust. 2 pkt.  1) -8) ustawy pzp. 

 

2.14 Celem sprawnego  przeprowadzenia procedury przetargowej  zaleca się, aby Wykonawcy w 

Formularzu  Oferty wskazywali adres e-mail do porozumiewania się pomiędzy Stronami. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku 30 numerów dwutygodnika „Gazeta 

Łomiankowska.pl", z zachowaniem następujących warunków. 

3.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania druku wraz z oprawą wg poniższych parametrów: 

a) format: A4; 

b) zadruk: 4+4; 

c) nakład: 9800 egz. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości nakładu po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy. 

d) papier:  kredowany do druku kolorowego min. 130 g/m²;  

e) kolorystyka środków: 4 + 4;   

f) kolorystyka okładki:  4 + 4; 

g) oprawa: zeszytowa zszywana; 

h) objętość numeru wariantowo (objętość liczona wraz z okładką):  

16 stron – przewidywana ilość numerów 5, 

20 stron – przewidywana ilość numerów 10,  

24 strony – przewidywana ilość numerów 10,  

28 stron – przewidywany ilość numerów 5.  

i) zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości numerów w każdym wariancie; 

j) pakowanie: po 100 lub 200 szt. Wykonawca dostarczy paczki opakowane w papier ochronny 

z makulatury lub papier pakowy i przewiązana taśmą lub sznurkiem. 

 

3.3. Zamawiający przygotowuje skład gazety w formacie pdf.  

3.4. Zamawiający przesyła Wykonawcy gotowy skład komputerowy, w co drugi wtorek do godz. 

16:00. 

3.5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany z materiałów własnych Wykonawcy  

(przygotowalnia, papier, farby itp.). 

3.6. Wykonawca dostarcza nakład do siedziby Zamawiającego w ilości 600 egz. i magazynu 

dystrybutora w ilości 9200 egz. transportem własnym w co drugi czwartek do godz. 13.00 - w tym 
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samym tygodniu, w którym odebrał materiały, o których mowa w pkt. 3.4. Adres Magazynu 

dystrybutora zostanie podany w odrębnym piśmie.  

3.7. W przypadku świąt, rocznic lub innych zdarzeń, termin druku może ulec zmianie, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy.  

3.8. Gazeta posiada nr ISSN 2084-9966, oraz jest dwutygodnikiem bezpłatnym, a ilość powierzchni 

przeznaczonej na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe 

jest większa niż 33% a mniejsza niż 67%.  

3.9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i umieszczenia wewnątrz czasopisma wkładek 

reklamowych – insertów. Format wkładek nie będzie większy niż format czasopisma. 

Przewidywana ilość numerów czasopisma zawierająca wkładki reklamowe – 10. W jednym 

numerze Zamawiający nie przewiduje więcej niż jedną wkładkę (1 kartka), na papierze tego 

samego rodzaju co gazeta, zadruk z obu stron kolorowy, Zamawiający nie przewiduje większego 

formatu niż A4 (dopuszczalne są mniejsze formaty). Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia 

wkładki na zewnątrz czasopisma i foliowania całości w folię termokurczliwą.  

 

3.10. Wykaz czynności na podstawie art. 29. pkt 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których 

Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę: 

 

LP Czynności wymagające zatrudnienia osób na 

podstawie umowy o pracę 

1 drukowanie 

2 oprawa introligatorska 

 

Na potwierdzenie Wykonawca przedstawi w Formularzu oferty  oświadczenie o  spełnieniu  

powyższego wymogu. Zamawiający  na każdym etapie trwania umowy  ma prawo do weryfikacji 

zgodności oświadczenia Wykonawcy ze stanem faktycznym poprzez wgląd  do  dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie osób do ww. czynności. Za niedopełnienie powyższego  we wzorze 

umowy została przewidziana kara umowna. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy 

do dnia wykonania druku 30 numerów.  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp:  

5.1.1 Nie podlegają wykluczeniu; 

5.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu (określone przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ)  dotyczące: 

5.1.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  - Zamawiający  nie określa ww. warunku. 

5.1.2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. - Zamawiający  nie określa ww. warunku. 
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5.1.2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej.  - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że 

wykonał należycie dwa zamówienia  polegające na druku gazety formatu A4, w pełnym 

kolorze o nakładzie nie mniejszym niż 9000 egzemplarzy każde, wykonane w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. 

 

 

5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.2 i 

5.1.2.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

 

5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.3 niniejszej 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy; 

 

5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

5.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i 

ust. 5 pkt 1. 

5.4.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów    

(na zasadzie określonej  w art. 22a ustawy Pzp)  warunki o których mowa w pkt. 5.1.2.3 SIWZ 

zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej  jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających  się 

o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden  z podmiotów o  których  mowa powyżej spełnią 

łącznie wymagany ww. warunek. 

 

5.6 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający  

wykluczy Wykonawcę: 

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: 

 

6.1.1 Aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku 

(Załącznik Nr 2 do  SIWZ). Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - określone przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. 

 

6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu  

zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1  

SIWZ.  

 

6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz  spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

 

6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o  tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp 

składa  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

 

6.1.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, działając zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 

(Dz. U. 2016 , poz.1126) 

 

6.1.5.1  W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda; 

 

6.1.5.1.1 Wykazu usług polegających na wykonaniu dwóch zamówień  druku gazety formatu A4, w 

pełnym kolorze o nakładzie nie mniejszym niż 9000 egzemplarzy każda usługa,  

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert   
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6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda: 

 

6.2.1 Oświadczenia (Załącznik Nr 2 do  SIWZ), 

 

6.2.2 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – na 

wezwanie Zamawiającego o  którym  mowa w pkt. 6.1.5; 

 

6.2.3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

 

6.2.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie 

określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

składa dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ. 

 

6.2.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej; zamiast dokumentu o których mowa w pkt 6.2.2 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

6.2.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

6.2.7 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1126).  

 

6.2.7.1 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

6.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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6.3.1 Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia.  

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ. 

 

7.1 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Strony  mogą przekazywać pisemnie, 

faksem lub droga elektroniczną za wyjątkiem  oferty, umowy  oraz oświadczeń i  dokumentów 

wymienionych w rozdziale 6  SIWZ - które muszą zostać złożone w formie pisemnej. 

 

7.2 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę dla 

których nie została zastrzeżona forma pisemna należy składać w formie elektronicznej na adres 

e-mail: techniczny@kmlomianki.info, w formie pisemnej na adres: KMŁ Sp. z o.o. ul. Rolnicza 

248, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje 

przekazywane  przez Wykonawcę w formie faksu należy przesyłać na numer faksu: +48 22 751 33 

79  wew. 25. Dokumenty złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na żądanie 

każdej ze Stron  wymagają  niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

 

7.3 Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych może zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania 

należy przesłać na techniczny@kmlomianki.info, numer faksu +48 22751 33 79  wew. 25 lub 

przekazać drogą pocztową na adres wskazany powyżej. 

 

7.4 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania oraz  umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. Przedłużenie  terminu  składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania pytań/wyjaśnień.  

 

7.5 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- w sprawach formalnych Aneta Witkowska,  

- w sprawach merytorycznych Piotr Nowicki. 

7.6 W uzasadnionych przypadkach  Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający  udostępnia na  stronie internetowej, chyba 

że SIWZ nie podlega udostępnieniu  na stronie. 

 

7.7  Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców. 

 

7.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, 

którym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej 

Zamawiającego, jeżeli zmiana treści SIWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

- Zamawiający dokona również zmiany ogłoszenia. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

 

mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:techniczny@kmlomianki.info
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9. Termin związania ofertą. 

 

9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

9.3 Wykonawca samodzielnie lub  na wniosek Zamawiającego może  przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym  że  Zamawiający  może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu  

związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą o oznaczony okres,  nie dłuższy niż 60 dni. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

10.1 Oferta musi zawierać  następujące oświadczenia i dokumenty: 

10.1.1 Wypełniony Formularz Oferty sporządzany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik  

nr 1 do SIWZ  

10.1.2 Oświadczenie/Oświadczenia (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie) o którym 

mowa w pkt 6.1.1 z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

10.1.3 W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów - zobowiązanie 

tych podmiotów.  

10.1.4 Ewentualne pełnomocnictwa. 

10.2 Oferta musi  być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub  inną 

trwałą i  czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby  upoważnioną do reprezentacji 

Wykonawcy  na zewnątrz oraz do  zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej   cenie 

oferty. 

10.3 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

10.4 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę.  

10.5 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.6 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

10.7 Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10.8Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

10.9 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

10.10  Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

10.11 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 

odtajnieniem. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

należy podać również w Formularzu oferty.        
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11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

11.1  Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego znajdującej  się w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 248, 05-092 Łomianki, pokój nr 2. 

11.2 Termin składania ofert upływa dnia  04.01.2018 r. o godz. 10.00.  

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2018 r. o godz.10:10 w siedzibie Zamawiającego przy 

 ul. Rolniczej 248, 05-092 Łomianki, Kiełpin, pokój nr 1. 

11.4Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia. 

11.5  Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, 

gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę 

należy oznakować w niżej podany sposób:  

 

 

 

 

11.6 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o  których  mowa w art. 86 ust. 4  ustawy 

Pzp.  

11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.kmlomianki.info  - 

zamówienia publiczne,  informacje  dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, pozostałych kryteriów ocen 

11.9 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie zgodnie z zapisem art.84  ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11.10 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

11.11 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa 

punkt 11.5 niniejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie. 

11.12 Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty 

po upływie terminu składania ofert.  

 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

 

 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

ul. Rolnicza 248 

05-092 Łomianki, Kiełpin, 

 

 Oferta do przetargu nieograniczonego pn. 

 

Druk dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl  

 

 

„Nie otwierać przed dniem 04 stycznia  2018 r. godz. 10
10

." 

 
 

 

http://www.kmlomianki.info/
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12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

12.1Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

12.2Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do 

zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia,  oraz 

ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia.  

 

12.3 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania  wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być 

konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się 

możliwość  roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów  niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

 

12.4 Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne  części składowe, wydają się rażąco  niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i  budzą wątpliwości  Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących  wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie określonym w art. 

90 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

12.5 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

 

13.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie  uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy  bilans  punktów 

w  poniższych kryteriach: 

1)  Cena oferty – 60%. 

2)  Termin płatności  – 40 %  przy czym, Wykonawca  może zaoferować termin płatności   14 

lub 21 dni liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

Ilość punktów w kryterium cena - C 60% 

C= Cn/Cb x 100 x 60% 

gdzie:  

 C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 

 Cn – oferowana najniższa cena oferty 

Cb – oferowana cena w badanej ofercie 

100 – wskaźnik stały 

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny 

 

 

Ilość punktów w kryterium termin  płatności - T 40%  

T= Tb/Tnd x 100 x 40% 

gdzie:  

 T – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium termin płatności 

 Tb – termin płatności zaoferowany w badanej ofercie 

Tnd – najdłuższy zaoferowany termin płatności  

100 – wskaźnik stały 

40% - procentowe znaczenie kryterium termin płatności 
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Ilość punktów przyznanych ofercie = C+T 

 

13.1.1 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w 

kryteriach określonych powyżej. 

 

13.1.2 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. I tak zostanie przeliczona liczba punktów  

w przyjętych kryteriach. 

 

13.1.3  Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia 

będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty 

 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  

14.1 Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie 

zostało przesłane przy  użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób.  

 

14.1.1 Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem określonym powyżej,  

w przypadku gdy: 

14.1.1.1 w prowadzonym postępowaniu została złożona tylko  jedna oferta, 

14.1.1.2 w prowadzonym postępowaniu  upłynął termin do wniesienia odwołania  na czynności 

zamawiającego  wymienione w art. 180 ust. 2 lub  w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 

wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.  

 

14.2 Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było 

wymagane), Zamawiający może  wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania z art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

14.3 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie 

Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów: 

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 

dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej  

„za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum –  określającą  

w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie  możliwości  

wypowiedzenia  umowy  konsorcjum   przez któregokolwiek  z jego członków  do czasu  

wykonania zamówienia - najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający  nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16.   Wzór umowy, informacje dotyczące umowy. 
16.1 Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.  

 

16.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę 

 z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy. 

 

16.3 Zmiany do umowy  mogą być wprowadzone  zgodnie ze wzorem umowy, na podstawie 

przepisów określonych w art. 144 ustawy Pzp.   
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17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  

 

18. Pozostałe informacje dotyczące postępowania. 

 

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) . 

 

19. Sposób uzyskania SIWZ. 

 

19.1 Na stronie internetowej: www.kmlomianki.info 

19.2 Na pisemny wniosek w siedzibie Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. ul. Rolnicza 248, 

05-092 Łomianki, Kiełpin. 

 

20. Udzielenie zamówienia. 

 

20.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania 

 i którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia 

kryteriów określonych w SIWZ.  

20.2 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia, podając nazwę albo imię i  nazwisko,  siedzibę albo  miejsce zamieszkania 

i adres, jeżeli  jest miejscem wykonywania działalności  Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

oraz nazwy  albo imiona i nazwiska, siedziby, albo  miejsca zamieszkania i adresy, uzasadnienie 

jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo  miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację (Zamawiający zamieści  powyższe informacje na stronie 

internetowej Zamawiającego) oraz zawiadomi o  wykonawcach, którzy  zostali wykluczeni, 

wykonawcach, których oferty  zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach , 

o których  mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp braku równoważności  lub braku spełniania  

wymagań  dotyczących wydajności lub  funkcjonalności - podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

 

 

21. Unieważnienie postępowania. 

 

Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych 

w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmlomianki.info/
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Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/03.2017 

 

Formularz oferty  

 

 

 

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy   

 

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

 

Adres Wykonawcy  

 

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

 

 

Forma organizacyjno prawna ……...................................................................................... 

 

 

NIP  .......................................................; REGON ....................................................... 

 

 

e-mail …………………………….nr telefonu  ..........................;  

 

nr faksu  ...................................... 

 

 

 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

 

 

1.  Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:  

 

Druk dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl  

 

zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ 

oraz w załącznikach za cenę: 

 

netto:………………………….zł  

słownie:………………………………………………………………………………………. zł 

 

podatek VAT ........% tj.: …………………zł 

słownie:………………………………………………………………………………………. zł 

 

Cena oferty brutto:…………………………zł 

słownie:………………………………………………………………………………………. zł 

 



 16 

 

Cena oferty  została obliczona na podstawie poniżej  kalkulacji: 

Lp. a b c d e f 

x Przedmiot 

zamówienia 

cena 

jednostkowa 

 (w zł) netto 

za 1 numer  

(9800 egz.) 

Ilość 

numerów 

Wartość 

usługi 

netto 

(b x c) 

Stawka 

podatku VAT 

Wartość usługi 

brutto (razem z 

VAT) 

 

1 Druk i dostawa 1 

numeru  „Gazeta 

Łomiankowska 

pl” o objętości 16 

stron 

  

 

5 

  

 

8 

 

2 Druk i dostawa 1 

numeru  „Gazeta 

Łomiankowska 

pl” o objętości 20 

stron 

  

 

10 

  

 

8 

 

3 Druk i dostawa 1 

numeru  „Gazeta 

Łomiankowska 

pl” o objętości 24 

stron 

  

 

10 

  

 

8 

 

 Druk i dostawa 1 

numeru  „Gazeta 

Łomiankowska 

pl” o objętości 28 

stron 

  

 

5 

  

 

8 

 

4 Druk i 

umieszczenie w 1 

numerze „Gazeta 

Łomiankowska 

pl” wkładki 

reklamowej – 

insertów. 

  

 

10 

  

 

23 

 

5 

 

 

Razem 

 

 

 

 

 

………. zł 

  

………. zł 

 

 

2. Oferujemy  termin płatności     …….. dni (wykonawca może zaoferować termin płatności 14 lub 

21  dni liczony od daty  otrzymania faktury przez Zamawiającego ) 

3. ZOBOWIĄZUJĘ się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie  od dnia zawarcia  

umowy.  

4. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się 

na należyte wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcy/om:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać zakres powierzony podwykonawcom ) 
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Nazwy/adresy podwykonawcy/ów……………………………………………………………………… 

6. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  czynności wskazane przez 

Zamawiającego w Opisie przedmiotu Zamówienia będą świadczyć osoby zatrudnione na podstawie  

umowy  o pracę w sposób określony w art.22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 rok  Kodeks 

pracy.   

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert.  

10. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy     małym  lub   średnim - przedsiębiorcą.
1
,  innym 

przedsiębiorcą 

11. OŚWIADCZAMY, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 

i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i dostarczenia 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 

dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej  

„za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą  

w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie  możliwości  

wypowiedzenia  umowy  konsorcjum   przez któregokolwiek  z jego członków  do czasu  

wykonania zamówienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy-dotyczy Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12. Zastrzegam / nie zastrzegam* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w 

odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres:  

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

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:  

 

 

 

  ....................................., dnia ...................      ………………………………………………..                                                                                                                 

 (podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 

      
*
/ niepotrzebne skreślić 

                                                 
1
  

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ ZP/03.2017 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

składane na podstawie art. 25a ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),  zwaną dalej -ustawą Pzp. 

         

        Zamawiający 

        Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

        05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

 

 

Druk dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl  

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 

 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby ww. przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego przez  Komunikację Miejską Łomianki Spółka z o.o. reprezentowaną przez Bogdana 

Marcińczyka – Prezesa Zarządu  oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:………………………………………………………………………..  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym  

postępowaniu, tj.:.……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp   z ww. postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp   

z ww. postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  na podstawie 

art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Komunikację Miejską Łomianki Spółka z o.o. reprezentowaną przez Bogdana 

Marcińczyka – Prezesa Zarządu  oświadczam, co następuje: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym  postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w     Ogłoszeniu  o zamówieniu  oraz w Specyfikacji  Istotnych  Warunkach 

zamówienia.  

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w      Ogłoszeniu  o zamówieniu  oraz w Specyfikacji  Istotnych  

Warunkach zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp………………………………………………………………………. 

 w następującym zakresie: ……………………………………………………………..……… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

Na potwierdzenie powyższego składam zobowiązanie tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................., dnia ...................        ………………………………………………..                                                                                                                 

     

  (podpis    osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 03/2017 

 

WZÓR- UMOWA  

 

zawarta w dniu ……… r. w Łomiankach, pomiędzy: 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedziba w Kiełpinie ul Rolnicza 248, 05-092 

Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000099681, zwaną w treści umowy 

„Wykonawcą”, NIP 118-07-46-143, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu - Bogdana Marcińczyka 

 

a 

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

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

……………………..…………………………………….., z siedzibą w ……………………… przy 

ulicy …………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy…………………..………….………  …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: ………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP 

……………………….., reprezentowanym przez:…………………………………………………. 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 

(imię i nazwisko) ………………..…………………………………………..…….., działającym pod 

firmą …………..…………..…………………………………………                   z siedzibą w 

…………………. przy ulicy ……………………......, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP 

…………………, regon…………….. 

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa druku 30 numerów dwutygodnika „Gazeta Łomiankowska.pl", na 

warunkach określonych w §2 niniejszej umowy. 

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy, do dnia wykonania druku 30 

numerów dwutygodnika „Gazeta Łomiankowska.pl" 

3. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian w umowie w formie aneksu: tj:  

1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego – powyższe nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia, 

2) w przypadku wystąpienia przyczyn innych niż wskazanych powyżej, jeżeli konieczność 

wprowadzenia takiej zmiany wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, pomimo zachowania należytej staranności – powyższe 

nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia, 

3) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych  

powiązanych z ustawą Pzp lub przepisami związanymi z przedmiotem zamówienia, 

4) stawki podatku od towarów i usług, 

5) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
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dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

6) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy do zmiany 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2, z wyjątkiem pkt 3-6. 

 

§2 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa druku 30 numerów dwutygodnika „Gazeta Łomiankowska.pl", z 

zachowaniem następujących warunków: 

a) format: A4; 

b) zadruk: 4+4; 

c) nakład: 9800 egz.; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości nakładu po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. 

d) papier:  kredowany do druku kolorowego min. 130 g/m²;   

e) kolorystyka środków: 4 + 4;   

f) kolorystyka okładki:  4 + 4; 

g) oprawa: zeszytowa zszywana; 

h) objętość numeru wariantowo (objętość liczona wraz z okładką):  

16 stron – przewidywana ilość numerów 5, 

20 stron – przewidywana ilość numerów 10,  

24 strony – przewidywana ilość numerów 10,  

28 stron – przewidywana ilość numerów 5.  

i) zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości numerów w każdym wariancie; 

j) pakowanie: po 100 lub 200 szt. Wykonawca dostarczy paczki opakowane w papier 

ochronny z makulatury lub papier pakowy i przewiązana taśmą lub sznurkiem. 

2. Zamawiający przygotowuje skład gazety w formacie pdf.  

3. Zamawiający przesyła (drogą elektroniczną) Wykonawcy gotowy skład komputerowy, w co drugi 

wtorek do godz. 16:00. 

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany z materiałów własnych Wykonawcy (przygotowalnia, 

papier, farby itp.). 

5. Wykonawca dostarcza nakład do siedziby Zamawiającego w ilości 600 egz. i magazynu 

dystrybutora w ilości 9200 egz. transportem własnym w co drugi czwartek do godz. 13:00 - w tym 

samym tygodniu, w którym odebrał materiały, o których mowa w pkt. 3. Adres Magazynu 

dystrybutora zostanie podany w odrębnym piśmie. 

6. W przypadku świąt, rocznic lub innych zdarzeń, termin druku może ulec zmianie, po ustaleniu 

z Wykonawcą; 

7. Gazeta posiada nr ISSN 2084-9966, oraz jest dwutygodnikiem bezpłatnym.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i umieszczenia wewnątrz czasopisma wkładek 

reklamowych – insertów. Format wkładek nie będzie większy niż format czasopisma. Ilość 

numerów czasopisma zawierająca wkładki reklamowe – około 10.  

9. W jednym numerze Zamawiający nie przewiduje więcej niż jedną wkładkę (1 kartka), na papierze 
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tego samego rodzaju co gazeta, zadruk z obu stron kolorowy, Zamawiający nie przewiduje 

większego formatu niż A4. Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia wkładki na zewnątrz 

czasopisma i foliowania całości w folię termokurczliwą. 

 

§3 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy strony ustalają na podstawie stawek 

jednostkowych zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy: 

1) cena  druku i dostawy 1 numeru  (9800 egz.) „Gazety Łomiankowskiej.pl” o objętości 16 stron: 

netto:  ............................ zł., brutto ................................ zł.  

2) cena  druku i dostawy 1 numeru  (9800 egz.) „Gazety Łomiankowskiej.pl” o objętości 20 stron: 

netto:  .......................... zł., brutto ................................... zł. 

3) cena  druku i dostawy 1 numeru  (9800 egz.) „Gazety Łomiankowskiej.pl” o objętości 24 stron: 

netto:  .......................... zł., brutto ................................... zł. 

4) cena  druku i dostawy 1 numeru  (9800 egz.) „Gazety Łomiankowskiej.pl” o objętości 28 stron: 

netto:  ........................ zł., brutto ...................................... zł. 

5) cena druku i umieszczenia w 1 numerze „Gazety Łomiankowskiej.pl” wkładki reklamowej – 

insertów:  

netto:  ............................. zł., brutto ................... zł. 

 

2. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć 

kwoty: netto …………….. zł, (słownie: …………………..zł), brutto: ……………… zł (słownie: 

…………………..zł). 

3. Stawki o których mowa  w ust.1 nie podlegają zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy 

i obejmują wszelkie koszty  niezbędne do realizacji  umowy przez Wykonawcę w tym koszty 

materiałowe oraz koszty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

 

§4 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalone na podstawie  stawek, o których  mowa  

w §3 ust. 1, będzie płatne po wykonaniu każdego numeru na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę oraz protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT przez Wykonawcę na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie ………… 

dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

3. Faktyczną wartością zobowiązania będzie wynagrodzenie za wydrukowany i dostarczony nakład 1 

numeru dwutygodnika. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z niewykorzystania kwoty 

określonej w § 3 ust 2 umowy. 

5. Za datę płatności określa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Za nieterminową zapłatę faktury  przysługują odsetki ustawowe. 

 

 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę jakości 

świadczonych usług. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania usług Zamawiający stwierdzi wady dostarczonych egzemplarzy, 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia następnego dnia poprawionej partii nakładu.  



 24 

§6 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.2  umowy. 

2. W przypadku sytuacji o której mowa w § 5 ust.2  umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.2  umowy. 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z umowy, tj. np. dostarczenia wadliwych egzemplarzy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych 

czynności osobie trzeciej i poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę.  

4. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), za 

każdą godzinę zwłoki. 

5. Zamawiający naliczy również kary  umowne  w związku  z niedopełnieniem obowiązków  

Wykonawcy wynikających z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określonych  przez Zamawiającego  w 

SIWZ w przypadku: niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników świadczących  czynności 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U z 2014 r  poz. 1502, z 

późn. zm.) – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników 

świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) 

oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego 

wymogu. 

6.  Za nieterminową zapłatę faktury przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

7. Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych  okolicznościach. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§7 

1. Wykonawca oświadcza, iż osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:……  

2. Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:……. 

3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2 można dokonywać na podstawie pisemnego 

powiadomienia i nie stanowią zmiany umowy.  

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby  świadczące czynności określone przez zamawiającego w 

Opisie przedmiotu zamówienia jako „Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. 

pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające 

zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę” (w tym  

również pracownicy zatrudnieni przez ewentualnych podwykonawców) będą w okresie realizacji 

Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z 

oświadczeniem zawartym w Ofercie. 
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający  uprawniony jest do  wykonywania  czynności  

kontrolnych  wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogów określonych w ust. 1 powyżej. 

3. Zamawiający  jest uprawniony w szczególności: 

1) żądania oświadczeń i/lub  dokumentów  w zakresie  potwierdzenia spełniania ww. i 

dokonania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości  w zakresie  potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzenia na miejscu wykonywania świadczenia kontroli. 

4.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie Wykonawcy  

lub podwykonawcy zawierające: dokładne określenie przedmiotu, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby  zatrudnione na podstawie umów o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju  umowy  o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  Wykonawcy  lub podwykonawcy. 

5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o  którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie 

umowy o pracę.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości  co do przestrzegania  prawa pracy  przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić się o przeprowadzenie  kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego wzajemnego powiadomienia o 

każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.  

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres  

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.  

4.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

 

§10 

Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, 

właściwy miejscowo wg siedziby Zamawiającego. 

 

§11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
  

Zamawiający          Wykonawca 

 

………………………….        …………………….... 


