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

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ TRASPORTU AUTOKAROWEGO I
ZAKWATEROWANIA 100 OSOBOWEJ GRUPY REKONSTRUKCYJNEJ ZE
STOWARZYSZENIA „ARSENAŁ” UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 200
ROCZNICY BITWY POD ALBUERĄ (HISZPANIA)

Warszawa, kwiecień 2011 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:

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
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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, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o zamówienie
publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu autokarowego i
zakwaterowania 100 osobowej grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia „Arsenał”
(Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831) – uczestników uroczystości
upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod Albuerą.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest 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 należytym wykonaniu (rozpoczętych i
wykonanych) co najmniej dwóch podobnych usług polegających na transporcie osobowym
(autokarowym) i zakwaterowaniu, z których:
- cena każdej była nie niższa niż 40.000,00 złotych brutto;
- liczba uczestników była nie mniejsza niż 40 osób;
- przejechany podczas wyjazdu dystans nie mniejszy niż 2000 km,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia umożliwiającym realizację zamówienia, tj. dysponują co najmniej
dwoma autokarami (min. 50 osobowymi) ze standardowym wyposażeniem oraz kierowcami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia i ważne badania lekarskie,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, rozumianej jako
posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie przewoźnika w ruchu drogowym
krajowym i międzynarodowym) – o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00
złotych.
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
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.
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3.5. Dokumenty i oświadczenia wymagane do potwierdzenia spełniania warunków wymaganych
od Wykonawcy muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
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 – ALBUERA- 2011"
oraz adnotację "Nie otwierać przed godz. 11:00 do dnia 19.04.2011 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 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.
4.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.3 Specyfikacji,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
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odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.6 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 2.1.1) 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.
4.7. 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.
4.8. 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 Michała Tucholskiego, Przewodniczącego 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.
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. 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 podstawę
porównania i oceny ofert.
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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 19 kwietnia 2011 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 19
kwietnia 2011 roku do siedziby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
w sali nr 3006 o godz. 11:00.
9.2. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego
z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
9.4. 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 następującym
kryterium:
CENA OFERTY – waga 100%
10.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zawierać najniższą
oferowaną cenę brutto 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 wykonywane będzie w dniach 3-11 maja 2011 r.
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. 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
Przedmiotem zamówienia jest transport osobowy (autokarowy) i zakwaterowanie 100 osobowej
grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia „Arsenał” (Stowarzyszenie regimentów i pułków
polskich 1717-1831) – uczestników uroczystości upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod
Albuerą, w dniach 3-11 maja 2011 r. w tym:
I. TRANSPORT AUTOKAROWY
1. Transport grupy winien się odbyć dwoma autokarami o następujących cechach i wyposażeniu:
a) przebieg każdego z autokarów nie większy niż 600.000 km
b) rok produkcji pomiędzy 2006 a 2011 r.
c) minimalna ilość miejsc dla uczestników: 50 miejsc każdy z autokarów (nie uwzględniając
kierowców)
d) aktualne badania techniczne i wszystkie inne dokumenty wymagane prawem (np. ważne
ubezpieczenie NW na terenie Europy) niezbędne do wykonania zamówienia.
e) minimalne wyposażenie autokarów:
- klimatyzacja;
- WC (dostępne dla uczestników);
- rozkładane fotele;
- indywidualne oświetlenie i nawiewy dla każdego pasażera;
- pasy bezpieczeństwa dla każdego miejsca;
- systemy ABS, ASR, ESP lub równoważne.
2. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokarów: teren Państwowego Muzeum Archeologicznego, ul.
Długa 52, Warszawa
3. Planowany rozkład jazdy:
a) 3 maja 2011 r. – wyjazd z Warszawy w godzinach porannych ok. godziny 10.00,
b) 4 maja 2011 r. - dojazd do miejsca zakwaterowania (75000 Paryż, Francja) ok. godziny 10.00
c) 5 maja 2011 r. – wyjazd w godzinach porannych z Paryża w kierunku Albuery (06170),
Hiszpania około godziny 7.00,
d) 6 maja 2011 r. – dojazd na miejsce uroczystości (06170 Albuera, Hiszpania) w godzinach
porannych około godziny 7.00
e) 8 maja 2011 r. – wyjazd w godzinach późno-popołudniowych, ok. godziny 18.00, z Albuery w
kierunku Paryża ,
f) 9 maja 2011 r. – dojazd do miejsca zakwaterowania około godziny 18.00 (75000 Paryż, Francja);
g) 10 maja 2011 r. – wyjazd w godzinach rannych ok. 7.00 w kierunku Warszawy,
h) 11 maja 2011 r. - przyjazd do Warszawy około godziny 7.00
4. Wykonawca gwarantuje podstawienie autokarów z wyprzedzeniem co najmniej 1,5 godziny od
planowanej godziny odjazdu w dniach 3, 5, 8 i 10 maja 2011 r.
II. ZAKWATEROWANIE
1. Zakwaterowanie 100 osobowej grupy – 2 noclegi (w drodze na uroczystość i z powrotem) w
dniach 4 maja (nocleg z 4 na 5 maja) i 9 maja (nocleg z 9 na 10 maja) 2011 r.;
2. Miejsce zakwaterowania musi posiadać własną restaurację/bar.
3. Zamawiający nie pokrywa kosztów żadnych posiłków ani napoi (uczestnicy pokrywają te koszty
na własny rachunek);
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania noclegów w tym samym miejscu;
5. Zakwaterowanie w Paryżu (Francja) lub na obrzeżach;
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6. Zakwaterowanie musi być w pobliżu stacji metra należącej do paryskiej sieci metra (stacja metra
w odległości max. 1 km od hotelu);
7. Wykonawca zapewni możliwość zakwaterowania w ciągu max. 1 godziny od dotarcia autokarów
do miejsca zakwaterowania;
8. Każdy nocleg oznacza pełną dobę hotelową;
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zakwaterowania uczestników w pokojach dwu-, trzy-, i
czteroosobowych. Wymagane jest zapewnienie minimum 1 pokoju dwuosobowego.
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ROZDZIAŁ III
UMOWA
W dniu …………….2011 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:
Pana Jana Stanisława Ciechanowskiego – p.o. Kierownika Urzędu,

zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportu autokarowego i
zakwaterowania 100 osobowej grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia „Arsenał”
(Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831) – uczestników uroczystości
upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod Albuerą 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.).
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja usług: zakwaterowania i wyżywienia dla 100
osobowej grupy uczestników wyjazdu grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia „Arsenał”
(Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831) – uczestników uroczystości
upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod Albuerą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do umowy – Ramowy program
wyjazdu.
3. Ustalenie trasy przejazdu nastąpi w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego i będzie
stanowić Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w dniach 3 – 11 maja 2011 roku, zgodnie z
ofertą przedstawioną w postępowaniu o zamówienie publiczne.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
3. Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdu, homologacje oraz licencję
uprawniającą do przekraczania granicy i ponosi koszty ubezpieczenia autokarów.
4. Wykonawca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów związanych z przemieszczeniem
podróżnych (bagaż) i ewentualnych innych dodatkowych kosztów (zakwaterowania, posiłki) w
przypadku awarii autokarów.
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5. Wykonawca na 3 dni przed terminem realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie aktualnych dokumentów z zakresu:
a) Ubezpieczenie OC i NW na terytorium Polski i Europy
b) Praw jazdy wszystkich kierowców oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów.
§3
1. Wykonawca odpowiada za stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie w trakcie trwania
umowy. W przypadku awarii autokaru Wykonawca dostarczy następny środek transportu, o ile nie
jest w stanie usunąć awarii na miejscu.
2. Zamawiający odpowiada za wyrządzone przez uczestników imprezy szkody.
3. Stwierdzenie szkód powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia. Fakt zaistnienia
szkód powinien zostać należycie udokumentowany (poprzez fotografie) lub stwierdzony na piśmie
obopólnie przez strony umowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących czasu
pracy kierowców, tzn.:
- na każde 4.5 godziny jazdy ciągłej kierowca ma obowiązek zrobić 45 minut przerwy
- przy załodze dwuosobowej: czas prowadzenia autokaru przez każdego z kierowców nie może
przekroczyć 9 godzin w ciągu doby (łączny czas prowadzenia dla dwóch kierowców wynosi 18
godzin). W przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch lub więcej kierowców, każdy z nich ma
obowiązek wykorzystać co najmniej 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30godzinnym okresie.
2. Zamawiający nie ma prawa domagać się nieprzestrzegania przepisów.
§5
Dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Za działania lub zaniechania osób trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania.
§ 6.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji związanych z jakością usług
Wykonawcy.
2. O zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę, żądając niezwłocznych wyjaśnień. Jednocześnie Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o przyczynach reklamacji na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia od daty ich
zaistnienia.
3. W przypadku niewykonania jakiejkolwiek usługi będącej przedmiotem umowy z winy
Wykonawcy i powstania w wyniku tego dodatkowych kosztów, Zamawiający obciąży nimi
Wykonawcę.
4. W przypadku naruszenia terminów określonych w umowie i załączniku nr 2 do umowy, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w
wysokości 5 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości faktycznie
poniesionej szkody, w przypadku, gdy przewyższy ona wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Wykonawca nie odpowiada za nienależyte wykonanie usługi przewozowej (np. opóźnienie,
zmiana trasy przejazdu) spowodowanie działaniem siły wyższej typu: powódź, nieprzejezdne drogi
itp.
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§ 7.
1. Do współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony upoważniają:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………;
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….
2. Upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do dokonywania zmian niniejszej umowy oraz do
złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
3. Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o zmianach osób, o których mowa w ust. 1.
§ 8.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. terminowego dokonania płatności na rzecz Wykonawcy;
2. natychmiastowego informowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie przebiegu
uroczystości, a w szczególności godzin przyjazdów i odjazdów, itp.
§ 9.
1. Tytułem realizacji umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………… złotych
(słownie: …………………………………………… 00/100 złotych) brutto, zgodne z ofertą
Wykonawcy.
2. Zamawiający nie będzie zobowiązany do jakichkolwiek dodatkowych opłat powyżej kwoty
określonej w ust. 1. Wszelkie dodatkowe koszty obciążają Wykonawcę.
3. Powyższe wynagrodzenie stanowi całkowite koszty poniesione przez Wykonawcę (w tym opłaty
drogowe, parkingowe, noclegi i wyżywienie kierowców).
4. Zapłata kwoty,, o której mowa w ust. 1 nastąpi, po realizacji umowy, przelewem na rachunek
bankowy WYKONAWCY nr: ………………………………………………, w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za datę zapłaty strony przyjmują wydanie polecenia zapłaty przez Zamawiającego.
§ 10.
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony
(informacje poufne), a uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.
Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po wygaśnięciu niniejszej umowy.
2. Obowiązek utrzymania w tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych lub takich,
które zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę, której dotyczą.
3. Nie stanowi naruszenia tajemnicy udostępnienie poufnych informacji doradcom,
podwykonawcom oraz partnerom Stron, jeżeli jest to niezbędne ze względu wykonywanie
niniejszej umowy. Strony zobowiązują się, że w umowach zawieranych z doradcami,
podwykonawcami oraz partnerami Stron znajdą się postanowienia zapewniające zachowanie
przekazanych informacji w tajemnicy.
§ 11.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
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§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13.
Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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

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

12

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SPECYFIKACJI
FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na usługi transportu autokarowego i zakwaterowania 100
osobowej grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia „Arsenał” (Stowarzyszenie regimentów i
pułków polskich 1717-1831) – uczestników uroczystości upamiętniających 200 rocznicę bitwy
pod Albuerą.
l. OFERUJEMY wykonanie całego zamówienia (opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia), w zakresie usług transportu autokarowego w dniach 3-11 maja 2011 r. na trasie
Warszawa – Albuera – Warszawa oraz zakwaterowania w dniach 4/5 i 9/10 maja 2011 r. 100
osobowej grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia „Arsenał” (Stowarzyszenie regimentów i
pułków polskich 1717-1831) – uczestników uroczystości upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod
Albuerą. za cenę:

netto:
brutto:
3. OŚWIADCZAMY, że:


uczestnicy wyjazdu zakwaterowani będą w miejscowości ………………… w hotelu/motelu
..............................................................................

adres ........................................................................................ o klasie .....................................
odległość w metrach od stacji paryskiego metra - ..............................
3. OŚWIADCZAMY, że udostępnimy Zamawiającemu do zrealizowania umowy dwa autokary:
a) marka:

…………………… oraz …………………………………

b) rocznik:

…………………… oraz …………………………………

c) numery rejestracyjne:

…………………… oraz …………………………………

c) przebieg:

…………………… oraz …………………………………

4. 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.
5. 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.
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6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zamieszczonym w Rozdziale III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
Oferty do zawarcia umowy i jej realizacji na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. OŚWIADCZAMY, że:
Będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu / potencjale technicznym / osobach zdolnych do
wykonania zamówienia / zdolnościach finansowych innych podmiotów*
podmiotów:……………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….†
W tym celu przedstawiamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. 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.)
10. 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)
....
11. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące zakresy zadań:
1)
2)
….
12. 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.
13. OFERTA zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron.
1
2

Niepotrzebne skreślić
Należy podać nazwę i adres podmiotu, który udostępnia swoje zasoby
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14. 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 usługi transportu autokarowego,
spedycji i zakwaterowania 100 osobowej grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia „Arsenał”
(Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831) – uczestników uroczystości
upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod Albuerą 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 __ __ 2011 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 usługi transportu autokarowego,
spedycji i zakwaterowania 100 osobowej grupy rekonstruktorów ze stowarzyszenia „Arsenał”
(Stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831) – uczestników uroczystości
upamiętniających 200 rocznicę bitwy pod Albuerą na podstawie okoliczności, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy.

__________________, dnia __ __ 2011 roku
___________________________________
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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