Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ DO URZĘDU DO
SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH EMBLEMATÓW MEDALI
PRO PATRIA I PRO MEMORIA ZE WSTĄŻKAMI ORAZ ETUI

Warszawa, kwiecień 2012 r.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiającym jest:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 – 926 Warszawa

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) - zwanej dalej „ustawą”.
Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dalej Specyfikacja, składa się:
Rozdział I:
Rozdział II:
Rozdział III:
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji:
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji:
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji:
Załącznik nr 4 do Specyfikacji

Instrukcja dla Wykonawców.
Opis przedmiotu zamówienia.
Umowa.
Formularz Oferty
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1
ustawy
Wykaz usług
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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
l. Zakres zamówienia
1.1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę do
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali „Pro Patria” i „Pro
Memoria” ze wstążkami oraz etui.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory medali zawarte są w Rozdziale II
niniejszej Specyfikacji - "Opis przedmiotu zamówienia".
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym przy wykonaniu i dostawie na podstawie umowy,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również usług wykonywanych, w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie – co najmniej trzech podobnych świadczeń polegających na
wykonaniu oraz dostarczeniu wykonanych w tombaku emblematów, odznak, medali, orderów
lub odznaczeń, nadawanych przez państwowe organy administracji publicznej,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia wg wymagań technicznych określonych
w opisie przedmiotu zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2.2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na
podstawie badania przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w pkt. 4 Specyfikacji metodą spełnia/nie spełnia.
2.3. W przypadku przekształceń własnościowych po stronie Wykonawcy, możliwe jest wykazanie
spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia właściwych dla poprzednika prawnego
Wykonawcy.
3. Opis sposobu przygotowania ofert
3.1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik 1 do niniejszej
Specyfikacji.
3.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami
pkt 4 niniejszej Specyfikacji.
3.3. Formularz Oferty winien zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień
zawartych w niniejszej Specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W Formularzu Oferty
Wykonawca wskaże część zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
3.4. Wielkość załączonych do niniejszej Specyfikacji formularzy może zostać przez Wykonawcę
zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn
muszą pozostać bez zmian.
3.5. Dokumenty i oświadczenia wymagane do potwierdzenia spełniania warunków wymaganych
od Wykonawcy muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
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oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów przez wykonawcę lub te podmioty.
3.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję wykonania zamówienia.
3.7. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Wszystkie strony Oferty powinny być
ponumerowane. Oferta powinna być trwale spięta lub zszyta (zabezpieczona przed
zdekompletowaniem). Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
3.8. Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy.
3.9. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach. Zewnętrzna koperta
winna być opatrzona adresem: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul.
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, oraz posiadać oznaczenie: "OFERTA – MEDALE- 2012" oraz
adnotację "Nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 16 kwietnia 2012 roku.”. Wewnętrzna koperta
winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania
lub zamknięcia koperty, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki
lub jej przedterminowe otwarcie. Oferty wycofane lub złożone po terminie zostaną zwrócone
Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej.
3.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu winno być oznaczone jak w pkt. 3.9 oraz dodatkowo opisane "ZMIANA" lub
"WYCOFANIE".
3.11. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
3.12. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i
warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami niniejszej Specyfikacji oraz zasadami ustawy.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Do Formularza Oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy złożone na
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji oraz oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia składane zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej
Specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o
spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, natomiast
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
składają każdy z nich oddzielnie.
4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty
określone w zdaniu poprzedzającym składa każdy z wykonawców oddzielnie.
4.3. Na okoliczność spełnienia warunku określonego w ust. 2.1 1) b) SIWZ dokument, którego
wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z
załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące informacje dotyczące każdej usługi:
- nazwa państwowego organu administracji publicznej, z którym zawarto umowę
- nazwa państwowego organu administracji publicznej, który nadawał emblematy, odznaki, medale,
ordery lub odznaczenia
- data zawarcia i zakończenia umowy albo informacja, że umowa nadal trwa;
- pełna oficjalna nazwa emblematu, odznaki, medalu, orderu lub odznaczenia
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- materiał wykonania.
4.4 Dostarczenie po jednej sztuce próbek w postaci emblematu, odznaki, medalu, orderu lub
odznaczenia, z każdej pozycji wymienionej prze Wykonawcę w Załączniku nr 4 do SIWZ (wykaz
usług, o którym mowa w pkt. 4.3 SIWZ). Zamawiający informuje, że możliwe będzie zwrócenie
próbek na wniosek Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane.
4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2 Specyfikacji, składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.5 Specyfikacji,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.7 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 2.1) lit. b-d
Specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4.2
Specyfikacji oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy. Postanowienia
dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
4.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie należy załączyć do oferty.
4.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej Specyfikacji.
5.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień jeżeli zapytanie Wykonawcy
wpłynie do niego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści na
stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
5.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami faksem i drogą
elektroniczną.
5.3. Jeżeli nastąpiła wymiana korespondencji drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania takiej korespondencji.
5.4. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
 Pana Michał Tucholskiego, Przewodniczący Komisji Przetargowej Urzędu, z którym można
porozumiewać się w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną a także faksem od poniedziałku
do piątku w godzinach 10:00 – 13:00,
 nr tel. 022 661-90-19,
 nr faksu 022 661-83-34,
 email: michal.tucholski @udskior.gov.pl,
 adres do korespondencji: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul.
Wspólna 2 / 4, 00-926 Warszawa.
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6. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego
na składanie ofert.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
7.1.Wykonawca określi cenę oferowaną netto i brutto za całość zamówienia oraz cząstkową cenę
oferowaną netto i brutto za wykonanie nakładu Medalu Pro Patria, Medalu Pro Memoria oraz etui.
Cena oferowana winna być wyliczona w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
Cena powinna zawierać wszelkie niezbędne koszty wykonania zamówienia wynikające z zakresu
zamówienia, w tym związanego z koniecznością zabezpieczenia określonego w niniejszej
Specyfikacji (w tym w umowie) sposobu realizacji zamówienia.
7.2. Cena brutto za całość zamówienia, wpisana do formularza oferty stanowić będzie jedno z
kryteriów oceny ofert.
8. Miejsce i termin składania ofert.
8. l. Oferty należy złożyć drogą pocztową lub w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Kancelarii Ogólnej lub w pok. nr 3040.
8.2. Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00.
8.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.
9. Otwarcie i badanie ofert.
9.1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 16
kwietnia 2012 roku do siedziby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
w sali nr 3006 o godz. 12.00.
9.2. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego
z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
9.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
10. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert, oceniając informacje zawarte w formularzu oferty:
CENA OFERTY – waga 85 %, wg następującego wzoru:
C min
P1 = –––––––––– x 85 pkt.
Cn
gdzie:
P1
C minCn

ilość punktów dla badanej oferty.
najniższa cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia spośród
wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert.
cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia badanej oferty.

TERMIN WYKONANIA CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA OD DNIA ZAWARCIA UMOWY
– waga 15 %
T min
P2 = –––––––––– x 15 pkt.
Tn
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gdzie:
ilość punktów dla badanej oferty.
najkrótszy termin wykonania oraz dostawy całości przedmiotu zamówienia
spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert.
Tn
termin wykonania oraz dostawy całości przedmiotu zamówienia badanej
oferty.
Zamawiający określa maksymalny dopuszczalny termin wykonania całości przedmiotu
zamówienia na poziomie 60 dni.
Zamawiający wymaga, aby termin był podany w dniach kalendarzowych.

P2
T min-

10.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą sumę
punktów za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia i zawrze z nim umowę o treści zgodnej
ze wzorem przedstawionym w Rozdziale III Specyfikacji.
11. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie wykonane zostanie w terminie wskazanym przez Wykonawcę, z którym Zamawiający
zawrze umowę w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie, nie później jednak niż w
terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
12. Udzielenie zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art. 94
ustawy i nie przewiduje dodatkowych formalności przed podpisaniem umowy.
13. Zamówienia uzupełniające.
W okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w ramach niniejszego
postępowania zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
14. Środki ochrony prawnej.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.
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ROZDZIAŁ II
OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie i dostawa do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
emblematów medali „Pro Patria” i „Pro Memoria” wraz z etui.

Emblematy MEDALU PRO PATRIA ze wstążkami oraz etui
Ilość: 1000 szt.

Opis medalu:
Okrągły, dwustronny medal o średnicy 36 mm, wytłoczony w tombaku w kolorze srebra
oksydowanego. Na fakturowanym awersie, w centralnym miejscu przedstawiony jest stylizowany
orzeł Rzeczpospolitej z przełomu XVII-XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę
bojową, a po prawej, o szablę polską wzór 1921/22. Na rewersie w otoku od góry napis:
„Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centrum umieszczony jest
dwuwyrazowy napis: „Pro Patria”, pod nim - poziomo - daty 1768 - 1989. Wokół napisu wieniec po lewej stronie z liści dębowych, po prawej stronie wawrzyn - laur. Pomiędzy wieńcami,
centralnie nad napisem „Pro Patria” umieszczono odwzorowanie Krzyża Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski, Polonia Restituta.
Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym pasem
ciemnogranatowym o szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi pasami o szerokości 10 mm,
przedzielone srebrzystymi prążkami szerokości 2 mm. Na brzegach wstążki prążki czarne
szerokości 2 mm. W komplecie etui na medal w kolorze szafirowym o wymiarach dł. 11,5 cm. szer.
6 cm, głębokość 2,5 cm z wkładką do ekspozycji medalu.
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Rewers medalu PRO PATRIA:

Awers medalu PRO PATRIA:
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Emblematy MEDALU PRO MEMORIA ze wstążkami oraz etui
Ilość: 750 szt.
Opis medalu:
Okrągły,

dwustronny

medal

o

średnicy

38

mm,

wytłoczony

w

tombaku

w kolorze srebra oksydowanego. Na awersie Medalu na tle rozdartych krat umieszczony jest orzeł z
drzewca sztandaru wojennego spoczywający na obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem
kolczastym. Na odwrocie stronie Medalu znajduje się, umieszczony w górnej części, napis „Pro
Memoria”. Pod nim połączenie gałązek dębu (po lewej stronie) i wawrzynu (po prawej stronie). Na
obwodzie napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, a pośrodku napis:
„Pro Memoria” nad skrzyżowanymi gałązkami dębiny i wawrzynu oraz datą: „8 maja 2005”. Medal
zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym pasem amarantowym o
szerokości 12 mm i dwoma granatowymi pasami o szerokości 10 mm. Na brzegach wstążki prążki
czarne szerokości 3 mm. W komplecie etui na medal w kolorze szafirowym o wymiarach dł. 11,5
cm. szer. 6 cm, głębokość 2,5 cm z wkładką do ekspozycji medalu.
Rewers medalu PRO MEMORIA:
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Awers medalu PRO MEMORIA:
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ROZDZIAŁ III
UMOWA
W dniu …………….2012 r. w Warszawie pomiędzy:
Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wspólnej 2/4, NIP 526-10-53-274, REGON 012052708 reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych emblematów medali „Pro Patria” i „Pro Memoria” ze wstążkami oraz etui na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
§1
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania
1000 sztuk emblematów medali Pro Patria ze wstążkami oraz 750 sztuk emblematów medali Pro
Memoria ze wstążkami – zwanych dalej „medalami” wraz z opakowaniami do tych medali
zwanymi „etui” zgodnie ze specyfikacją techniczną i ofertą Wykonawcy.
2. Emblematy medali ze wstążkami wraz z etui wykonane zostaną w ciągu …………….dni od
dnia podpisania umowy.
3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią odpowiednio
załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, stanowiące jej integralną część.
§2
1. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu ryzyko ich przypadkowej utraty
bądź uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego.
2. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w stanie
wolnym od wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż emblematy medali ze wstążkami lub etui
mają wady, Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o tym fakcie niezwłocznie
po odbiorze przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
odbioru.
3. Jeżeli, w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o wadach
emblematów medali ze wstążkami lub etui przyjmuje się, że zostały one dostarczone
Zamawiającemu bez wad.
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4. W przypadku stwierdzenia, iż emblematy medali lub etui dostarczone Zamawiającemu
dotknięte są wadą uniemożliwiającą ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia tych wad w terminie 30 dni od dnia uzyskania od Zamawiającego
informacji o wadach zgodnie z ust. 2.
5. Jeżeli usunięcie wad okaże się niemożliwe, Zamawiający może żądać obniżenia ceny lub
wykonania, w terminie określonym w ust. 4 przedmiotu Umowy wolnego od wad.
6. Dokonanie ponownego odbioru przedmiotu Umowy w stanie wolnym od wad nastąpi na
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
§4
1. Łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy wynosi
………………….
złotych
netto
(słownie:…………………………………),
tj.
………………………………. złotych brutto (słownie:…………………………………).
2. Zamawiający dokona na rzecz Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Za datę dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
§5
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy Zamawiający
uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto/netto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia nie więcej jednak niż
20% tego wynagrodzenia.
2. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
terminie określonym zgodnie z § 4, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
§6
Wykonawca może przenieść całość bądź część praw wynikających z niniejszej Umowy na rzecz
osoby trzeciej jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wykonawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5.
Zamawiający
Wykonawca

………………………………..

………………………………..
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Załącznik nr 2 do umowy
Wykonanie i dostawa do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
emblematów medali „Pro Patria” i „Pro Memoria” wraz z etui.

Emblematy MEDALU PRO PATRIA wraz z etui
Ilość: 1000 szt.

Opis medalu:
Okrągły, dwustronny medal o średnicy 36 mm, wytłoczony w tombaku w kolorze srebra
oksydowanego. Na fakturowanym awersie, w centralnym miejscu przedstawiony jest stylizowany
orzeł Rzeczpospolitej z przełomu XVII-XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę
bojową, a po prawej, o szablę polską wzór 1921/22. Na rewersie w otoku od góry napis:
„Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centrum umieszczony jest
dwuwyrazowy napis: „Pro Patria”, pod nim - poziomo - daty 1768 - 1989. Wokół napisu wieniec po lewej stronie z liści dębowych, po prawej stronie wawrzyn - laur. Pomiędzy wieńcami,
centralnie nad napisem „Pro Patria” umieszczono odwzorowanie Krzyża Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski, Polonia Restituta.
Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym pasem
ciemnogranatowym o szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi pasami o szerokości 10 mm,
przedzielone srebrzystymi prążkami szerokości 2 mm. Na brzegach wstążki prążki czarne
szerokości 2 mm. W komplecie etui na medal w kolorze szafirowym o wymiarach dł. 11,5 cm. szer.
6 cm, głębokość 2,5 cm z wkładką do ekspozycji medalu.
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Rewers medalu PRO PATRIA:

Awers medalu PRO PATRIA:
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Emblematy MEDALU PRO MEMORIA wraz z etui
Ilość: 750 szt.
Opis medalu:
Okrągły,

dwustronny

medal

o

średnicy

38

mm,

wytłoczony

w

tombaku

w kolorze srebra oksydowanego. Na awersie Medalu na tle rozdartych krat umieszczony jest orzeł z
drzewca sztandaru wojennego spoczywający na obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem
kolczastym. Na odwrocie stronie Medalu znajduje się, umieszczony w górnej części, napis „Pro
Memoria”. Pod nim połączenie gałązek dębu (po lewej stronie) i wawrzynu (po prawej stronie). Na
obwodzie napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, a pośrodku napis:
„Pro Memoria” nad skrzyżowanymi gałązkami dębiny i wawrzynu oraz datą: „8 maja 2005”. Medal
zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym pasem amarantowym o
szerokości 12 mm i dwoma granatowymi pasami o szerokości 10 mm. Na brzegach wstążki prążki
czarne szerokości 3 mm. W komplecie etui na medal w kolorze szafirowym o wymiarach dł. 11,5
cm. szer. 6 cm, głębokość 2,5 cm z wkładką do ekspozycji medalu.
Rewers medalu PRO MEMORIA:
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Awers medalu PRO MEMORIA:
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SPECYFIKACJI
FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych emblematów medali „Pro Patria” i „Pro Memoria” ze wstążkami wraz z etui
l. OFERUJEMY wykonanie całości zamówienia, w zakresie wykonania i dostawy do Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali „Pro Patria” i „Pro Memoria”
ze wstążkami wraz z etui za cenę:
netto:
brutto:
2. OFERUJEMY wykonanie oraz dostawę całości przedmiotu zamówienia w terminie:
………………………..dni. Zamawiający określa maksymalny dopuszczalny termin wykonania
całości przedmiotu zamówienia na poziomie 60 dni.
3. OŚWIADCZAMY, że cena wykonania i dostawy 1000 emblematów medali „Pro Patria” ze
wstążkami wynosi:
netto:
brutto:
4. OŚWIADCZAMY, że cena wykonania i dostawy emblematów 750 medali „Pro Memoria” ze
wstążkami wynosi:
netto:
brutto:
5. OŚWIADCZAMY, że cena wykonania i dostawy 1750 etui do medali wynosi:
netto:
brutto:
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, a w
szczególności akceptujemy określone w niej warunki, termin wykonania oraz warunki płatności.
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w
Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofertę składamy w oparciu o dane
zawarte w tym opisie.
8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zamieszczonym w Rozdziale III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
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Oferty do zawarcia umowy i jej realizacji na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. OŚWIADCZAMY, że:
Będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu / potencjale technicznym / osobach zdolnych do
wykonania zamówienia / zdolnościach finansowych innych podmiotów1
podmiotów:……………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….2
W tym celu przedstawiamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
11. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. ……. oferta oraz
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są
jawne i nie zawierają 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
j.t. ze zm.)
12. OŚWIADCZAMY, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
1)
2)
....
13. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące zakresy zadań:
1)
2)
….
14. OŚWIADCZAMY, że dopuszczamy możliwość porozumiewania się z Zamawiającym za
pomocą:
1) Faksu nr ……………………
lub
2) Drogą elektroniczną – adres mailowy …………………………………………
i zobowiązujemy się do natychmiastowego potwierdzania otrzymanych informacji wyżej
wymienionymi sposobami.
15. OFERTA zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron.

1
2

Niepotrzebne skreślić
Należy podać nazwę i adres podmiotu, który udostępnia swoje zasoby
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16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1)
2)
....
………..........................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
(miejscowość, data i podpis)
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Załącznik nr 2 do Specyfikacji

Formularz oświadczenia Wykonawcy
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy

Niniejszym oświadczam/my, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę do Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali „Pro Patria” i „Pro
Memoria” wraz z etui.
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.

__________________, dnia __ __ 2012 roku
___________________________________
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Specyfikacji

Formularz oświadczenia Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Niniejszym oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o zamówienie
publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę do Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali „Pro Patria” i „Pro
Memoria” wraz z etui na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

__________________, dnia __ __ 2012 roku
___________________________________
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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