
NZP/BRD/5/2017.   

 1 
 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniżej 209 000 euro 

na  
„Zakup materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach” w dwóch ZAKRESACH ZAKRES I i/lub ZAKRES II ogłoszonym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych  
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Rozdział I. Informacje o Zamawiającym  
Zamawiającym jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 
Adres:40-507 Katowice, ul. Francuska 78  
Numer telefonu (0-32) 359 30 00  
Numer faksu (0-32) 359 30 01 
Godziny urzędowania od 730- 1530, od poniedziałku do piątku 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.word.katowice.pl  
 
 
Rozdział II Tryb postępowania. 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), (zwanej dalej również "ustawą Pzp"), a także 
wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia 
publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku 
do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.  
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46  Prawa 
zamówień publicznych.  
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub 
"specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  
5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 24 aa Pzp ( procedura odwrócona).  
6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. ZAKRES I i/lub ZAKRES II 
7.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
9.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
11.Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 
12.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
13.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 
14.Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 i 7  Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach” w dwóch ZAKRESACH: ZAKRES I i/lub ZAKRES II. 
Wszystkie artykuły promujące BRD muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż 
określone przez Zamawiającego poniżej w tabeli i dostarczone do siedziby WORD Katowice na koszt Wykonawcy i w 
terminie maksymalnie do 21 dni lub w terminie krótszym określonym przez Wykonawcę.  

 
2. Szczegółowy wykaz materiałów promujących brd:   
ZAKRES I  
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Lp
. Asortyment Ilość 
1. Odblask fluorescencyjny miękki ze sznurkiem lub łańcuszkiem umożliwiającym jego zaczepienie, 

widoczny w świetle reflektorów samochodowych koloru żółtego w kształcie koła o średnicy min. 6,5 
centymetrów. Z umieszczonym logo WORD Katowice w kolorze niebieskim i czerwonym. Pakowane 
po 100 sztuk. Kod CPV: 44424300-1 

10000 

2. Opaska samozaciskowa fluorescencyjna na rękę widoczna w świetle reflektorów samochodowych  
o wymiarach 34 centymetry x 3 centymetry, koloru żółtego. Z umieszczonym logo WORD Katowice w 
kolorze niebieskim i czerwonym. Pakowane po 100 sztuk. Kod CPV: 44424300-1 

12000 

3. Naklejka odblaskowa fluorescencyjna, widoczna w świetle reflektorów samochodowych koloru żółtego. 
Kształt (otwartej dłoni) o średnicy minimum 55 milimetrów. Z umieszczonym logo WORD Katowice w 
kolorze niebieskim  
i czerwonym. Pakowane po 100 sztuk. Kod CPV: 44424300-1 

4000 

4. Kamizelka odblaskowa. 
Opis/Materiał: kamizelka powinna być wykonana z żółtej tkaniny poliestrowej. Powinna posiadać dwa 
odblaskowe pasy poziome, wykonane  
ze srebrnej tkaniny zgodnej z europejską normą widoczności EN 47. Powinna posiadać zapięcie  
na rzep, klip lub suwak z przodu. Kolor: żółty fluorescencyjny. Z rozbiciem na rozmiary: M 250 sztuk, L 
250 sztuk. Kod CPV: 35113440-5 

2000 

 UWAGA: Pozycja: 4 bez nadruku logotypu WORD Katowice. 
 
 
ZAKRES II 

Lp. Asortyment Ilość 
1. Piłka nożna – szyta maszynowo, rozmiar 5, dętka lateksowa, przynajmniej dwie warstwy 

materiału, materiał syntetyczny. Kod CPV: 37451700-1 
100 

2. Piłka do gry w siatkówkę – rozmiar 5, wykonana ze skóry syntetycznej, waga w granicach 240 – 
280 gram. Kod CPV: 37452900-0 

50 
3. Piłka koszykowa – rozmiar 7, waga od 500 gram, wykonana z wysokiej jakości gumy. Kod CPV: 

37452200-3 
100 

4. Ochraniacze - sześcio elementowy zestaw ochraniaczy składający się z 2 ochraniaczy na 
kolana, 2 ochraniaczy na łokcie, 2 ochraniaczy na nadgarstki. Całość w nylonowej torbie 
umożliwiającej przenoszenie zestawu. Rozmiar ochraniaczy M. Kod CPV: 18424500-2 

40 

5. Plecak powinien posiadać minimalne wymiary min. 33 x 46 x 19 centymetry. Wewnątrz  
1 komora. Kieszeń zapinana na suwak, 2 płaskie kieszenie na portfel oraz telefon miejsce na  
2 długopisy. Na przodzie oraz po bokach kieszenie zapinane na suwak. Materiał: 85% Poliester  
5% Nylon PU - pianka poliuretanowa. Minimalna pojemność plecaka – 18 litrów. Kod CPV: 
18931100-5 

60 

6.  Torba bawełniana wykonana z płótna bawełnianego, z dwoma uchwytami o wymiarach min.: 
400 x 300 centymetrów. Na torbie w środkowej części umieszczone logo WORD Katowice w 
kolorze niebieskim i czerwonym. Kody CPV: 22462000-6; 18936000-9 

300 

7.  Latarka z co najmniej 3 diodami LED wraz z bateriami, zasilanie: Baterie AA. Żywotność diod: 
80000h. Kod CPV:31521320-3 

30 
8. Notes: format A5, papier: offsetowy 80g, ilość stron w notesie: 100, nadruk na stronach notesu  

w kratkę, górny grzbiet klejony, spód notesu tekturka: karton graficzny z białym spodem, 
gramatura 230 g/m2 (+/-3%), grubość 336 mikronów (+/-3%), na spodniej warstwie kartonu 
znajduje się warstwa celulozy bielonej,   w nagłówku każdej strony notesu nadruk logo WORD Katowice w kolorze 

monochromatycznym. TAK/NIE 
 
Kod CPV: 30192000-1 

300 
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9. Tablet o takich parametrach lub lepszych.  Parametry minimum:  System operacyjny: Android 4.2.2,  Pamięć RAM: 512 MB (DDR3),  Wbudowana pamięć: 4 GB,  4 kierunkowy czujnik położenia,  Połączenie z Internetem: WIFI 802.11b/g/n,  Rozmiar wyświetlacza: 18 cm TFT-LCD( 7 cali),  Rozdzielczość wyświetlacza: 1024x600 (16:9),  Możliwość aktualizowania oprogramowania, 
● Złącza: micro- USB, wyjście słuchawkowe   Obsługa kart pamięci: formaty micro SD/micro   Wbudowany mikrofon,  Wbudowane głośniki  Bateria: Litowo-Polimerowa Zawiera dodatkowo:  Silikonowe etui,  Ładowarkę sieciową,  Kabel USB. 

Kod CPV: 30213200-7 

15 

 10.  Aparat cyfrowy o parametrach takich samych lub lepszych: rozdzielczość 16 mln pikseli, 
zbliżenie optyczne 5x, ogniskowa (dla 35 mm) 26-130 mm, cyfrowy stabilizator obrazu. Kody 
CPV: 38651000-3; 38651600-9 

20 

11. Pendrive: pojemność minimum 4GB, interfejs pamięci USB 2.0, metalowa obudowa, wskaźnik 
świetlny transferu danych. Kod CPV: 30234600-4 

50 
12. Kask rowerowy, warstwa wewnętrzna wykonana  

z tworzywa EPS, warstwa zewnętrzna tworzywo PVC. Otwory wentylacyjne. Regulowany, 
zapinany klamrą pasek pod brodę. Pokrętło regulujące obwód głowy typu "head-lock". 
Aerodynamiczny kształt. Kod CPV: 18444112-1 

120 

13. Długopis metalowy z dużym niebieskim wkładem. Wyposażony w gumkę ułatwiającą trzymanie  
w trakcie pisanie. Kolorystyka korpusu satynowa. Wymiary: długość 14 centymetrów (+/-3%), 
średnica 1,3 centymetra (+/-3%), w środkowej części korpusu umieszczony grawer z logo 
WORD Katowice w kolorze monochromatycznym. Kod CPV: 30192121-5 

300 

14.  Śpiwór z 2 – stronnym zamykaniem 100% poliestru. Podszewka: 100% przewiewnego poliestru. 
Wypełnienie: wierzchnie i dolne: 100% poliestru, 150g/m2, 1-warstwowe. Kod CPV: 39522540-4 

40 

15. Zestaw paletek (2 sztuki) do gry w badmintona  
z lotką. Całość w torbie umożliwiającej przenoszenie zestawu. Kod CPV: 37462120-8 

60 
16. Latarka czołowa akumulatorowa  

zasilana jest dołączonym w zestawie akumulatorem litowym 1200mAh 3.7, który posiada 
wbudowaną ładowarkę USB. Zamiennie można stosować 4 baterie 1,5V typu AAA (mały 
paluszek) lub akumulatory Ni-Mh w tym formacie. Elektroniczna stabilizacja prądu zapewnia 
świecenie w wybranym trybie z tą samą mocą niemal do całkowitego wyczerpania baterii.  
 Pojemnik na baterie możemy nosić przypięty z tyłu głowy na poziomym pasku nośnym lub 
odłączony, np. w kieszeni kurtki, co jest przydatną opcją w niskich temperaturach, a także w 
sytuacjach, gdy zależy nam na minimalnym obciążeniu głowy.  
 Tryby pracy / czas świecenia: 
 
- 250 lumenów / 3h 
- 100 lumenów / 5,7h 
- 15 lumenów / 36 h 
 Dane techniczne 
Źródło światła:  Dioda Cree XML 
Żywotność diody: 50 000 godzin 
Zasięg skuteczny: 65 m (szeroka wiązka światła) 
Zasilanie: akumulator litowy 1200 mAh (w komplecie) lub 4 x baterie 1,5V AAA (cienkie paluszki) 
Obudowa: tworzywo sztuczne 
Szybka: utwardzane szkło typu UCL 
Włącznik: typu klik (elektroniczny) 
Wymiary: 70 mm x 53 mm 
Waga: 98 g (128 z bateriami) 

Kod CPV 31521320-3 
 

5 
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17. Lornetka kompaktowa dzienna 
Dane techniczne: 
Powiększenie: 12x 
Średnica obiektywu: 25 mm 
Pole widzenia (m/1000m): 114 m 
Źrenica wyjściowa: 2,1 mm 
Odstęp źrenicy: 12 mm 
Minimalny focus: 4,6 m 
Układ pryzmatów: Roof 
Szkło optyczne: BaK-4 
Powłoki: Multi Coated 
Waga: 280 g 

Kod CPV 38631000-7 
 

5 

18. Profesjonalny zestaw surwiwalowy  W aluminiowym, szczelnym pojemniku z wewnętrzną uszczelką zabezpieczającą 
zawartość przed wilgocią, znajdują się:  
- torba na wodę,  
- linka nylonowa,  
- kompas,  
- świeczka,  
- krzesiwo,  
- zestaw wędkarski,  
- micro tool (obcęgi, nóż śrubokręty, pilnik),  
- zapałki,  
- zestaw krawiecki,  
- tabletki do uzdatniania wody,  
- agrafki,  
- ostrze (skalpel/brzytwa),  
- sól,  
- lusterko ratunkowe,  
- drut miedziany,  
- ołówek,  
- gwizdek ratunkowy,  
- piła strunowa Commando,  
Wymiary pojemnika: 193 x 93 x 32 mm  
Waga: ok. 250 g 

Kod CPV 33141623-3 
 

5 
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19. Kierownica (do gier multimedialnych), 
o parametrach:  wysokość - 270 mm,  szerokość - 260 mm,  długość - 278 mm,   waga bez kabli- 2,25 kg,   obrót kierownicy: 900 stopni, między skrajnymi pozycjami,  czujnik sterowania z efektem Halla,  mechanizm siłowego sprzężenia zwrotnego z napędem dwusilnikowym,  zabezpieczenie przed przegrzewaniem,  nieliniowy pedał hamulca  system zaczepów do dywanu,  teksturowana podstawka pod stopy,  automatyczna kalibracja. 
Kod CPV: 37524700-4, 37524900-0.  
Pedały (do gier multimedialnych),  
o parametrach fizycznych:  wysokość: 167 mm,   szerokość: 428,5 mm,  głębokość: 311 mm,   waga bez kabli: 3,1 kg,  i danych technicznych:  typ połączenia: USB,  USB VID_PID: 046D_C24F (tryb komputera),  protokół USB: USB 2.0,  szybkość złącza USB: Full Speed,  wskaźniki (LED): tak. 
Kod CPV: 37524700-4, 37524900-0. 

2 

20. ROWER CROSSOWY,  
o parametrach:  rozmiar opon 28'',  rozmiar ramy 21'',  materiał ramy –aluminium,  wyposażony w manetki oraz przerzutki,   łączna ilość biegów w przerzutkach 24,  wyposażony w amortyzację z przodu,  waga roweru crossowego nie przekraczająca 14,5 kg,  wyposażony w podpórkę rowerową,   wyposażony w światło odblaskowe tylne migające w kolorze czerwonym,   wyposażony w dzwonek. 
Kod CPV: 34430000-0. 

2 

21. SKUTER, (motorower) 
o parametrach technicznych:  pojemność 49 cm³,  maksymalna prędkość 45km /h,  silnik 1 cylinder,4 suw, chłodzony powietrzem,  maksymalna moc 3,5 KM,  hamulec bębnowy. 
Ponadto pojazd musi posiadać:  książkę gwarancyjną pojazdu ,   instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu,   świadectwo homologacji. 
Kod CPV: 34421000-7. 
 

2 

22. KONSOLA do gier, 
o parametrach:  dysk 500 GB,  2x bezprzewodowy pad. 
Wyposażona w:  sensor ruchu kinet,  zasilacz,  kostka AV+ kostka EURO,  kabel HDMI,  wbudowana funkcja Wi-Fi. 
Kod CPV: 302312007, 302312009. 

2 
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23. Konsola do gier, 
o parametrach:  pamięć operacyjna minumum 64 GB,  wbudowana sieć Wi-Fi,  przeglądarka internetowa  polskie menu  możliwość podłączenia telewizora w jakości HD  możliwość korzystania z komunikatorów za pomocą wbudowanej kamerki oraz mikrofonu 
Kod CPV: 302312007, 302312009. 

2 

 
 
UWAGA: Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 bez nadruku logotypu WORD 
Katowice. 
Pozycje: 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 z gwarancją producenta na 12 miesięcy lub 
dłuższą. 
  
3.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
b) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

c) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

4. Wymagania stawiane wykonawcy: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za warunki jakościowe opisane dla przedmiotu zamówienia.  
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego  

z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
d) OkreśIenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych 

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 Rozdział IV. Termin realizacji Zamówienia dla ZAKRESU I i/lub ZAKRESU II 

Termin realizacji całości zamówienia: max 21 dni kalendarzowych lub inny termin zaproponowany przez Wykonawcę 
w składanej ofercie, jednak nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych.  
 Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia 
  
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
 

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

1. Podstawy wykluczenia: 
 
1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 
 
1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących 

przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy:  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, z późn.zm.) 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, z późn.zm.); 

1.3. Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie oraz inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca. 
Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7   ustawy Pzp. 

1.4 Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 może zgodnie  



NZP/BRD/5/2017.   

 7 
 

z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione 
przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych 
okoliczności czynu wykonawcy.  

1.5  Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 1.4 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
1.6 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 

każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy :brak.  
 
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców 
oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;  
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 
wszystkich dokumentów;  
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia 
Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem;  

 
4. Podwykonawstwo. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do oferty. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać 
podwykonawcom żadnej części zamówienia.   

Rozdział VI. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia do oferty należy dołączyć 

aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1. Informacje 
zawarte w Oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z postępowania. 

2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 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 do wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt.1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 

3.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5, przekazuje 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 – (WZÓR w pliku do pobrania). 

 
4. Forma składanych dokumentów: Dokumenty, wymienione w Rozdziale VI SIWZ inne niż oświadczenia, należy 

złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126).  

Wszelkie oświadczenia należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  
Uwaga:  

• Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: 
odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej notarialnie.  

• Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
  5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodną z ustawą.  
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 
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ustawy Pzp.  
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  
4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.  
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.  
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  
9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania 
ofertą;  
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować winny sposób.   

 
Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.  
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.  
3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  5.   Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest Pan Paweł Janoska  - Kierownik Wydziału Eksploatacji 
Mienia. 6. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po 
upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez 
rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.  
 7. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

b. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 

c. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 
wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej 
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

d. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to 
niezbędne. 

e. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający 
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa 
zamówień publicznych. 

f. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na 
stronie internetowej Zamawiającego.  

Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium  
 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium  zgodnie z art. 45 ustawy PZP   w ZAKRESIE  I  w wysokości:1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) 
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w ZAKRESIE II w wysokości:1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) 
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w:BANK BPH 
S.A. nr konta: 31 1060 0076 0000 3210 0021 4386 tytuł przelewu „wadium w przetargu na zakup materiałów 
promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego   dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  dwóch 
ZAKRESACH I i/lub II” 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 
3. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: „Wadium w przetargu na zakup materiałów promujących 
bezpieczeństwo ruchu drogowego   dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w dwóch 
ZAKRESACH I i/lub II ”w Sekretariacie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 
4. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.  
5. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych    
Rozdział IX Termin związania ofertą  
1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty  
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta została 
sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w SIWZ;  
3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego 
reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli;  
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w 
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu;  
5) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy;  
6) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji 
zawartości oferty. 
7) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, 
zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie 
ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 
prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
8) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  
9) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w 
sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie.  
 
 
Nazwa Wykonawcy 
Pieczęć firmowa 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  w  Katowicach 40-507 Katowice, ul. Francuska 78 
oferta na „Zakup materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Katowicach w dwóch ZAKRESACH I i/ lub II 
Nie otwierać przed 28.03.2017 r. godz. 9:15 

 
10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy 
sposób.  
 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, 
uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem, np. Zmiana oferty przetargowej - „Zakup materiałów promujących bezpieczeństwo 
ruchu drogowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w dwóch ZAKRESACH I 
i/lub II” 
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5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  
6.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.  
 Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 
1. Składanie ofert. 

1) Miejscem składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego.  
2) Oferty należy składać osobiście, we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego 
z wyraźnym oznaczeniem postępowania - jak opisano w Rozdz. X  SIWZ.  
3) Termin składania ofert upływa dnia 28.03.2017 roku, o godz. 9:00.  
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

2. Otwarcie ofert.  
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 28.03.2017 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego.  
2) Otwarcie ofert jest jawne.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
 
 Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny w dwóch ZAKRESACH I i/lub II 
1.Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT. 
Cenę brutto  należy obliczyć wg wzoru: cena jednostkowa brutto x ilość szt.  
2. Oferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem akcyzy, podatku od towarów i usług 
VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów.  
3. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna, która jest obowiązująca w całym okresie 
ważności oferty oraz w okresie realizacji zamówienia i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom  
4.Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia. Jeżeli trzecia cyfra 
po przecinku jest mniejsza niż  5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku 
jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.  
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji 
przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.  
 Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert w dwóch ZAKRESACH I i/lub II 
 
 
1.Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie: 
Kryterium Cena (koszt) – waga 60%.  
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów.  
 
Wzór  : najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert 
 ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60 % 
   Cena brutto w badanej ofercie 
 
 
2.Kryterium :”termin realizacji”:  
Punkty w kryterium „termin realizacji” zostaną przyznane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym terminu realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni 
kalendarzowych oraz nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
 
Wzór :       najkrótszy termin realizacji ze wszystkich ważnych ofert 
   ------------------------------------------------------------              x 100 x 40% 
   termin realizacji w badanej ofercie  
 
W razie niewskazania terminu realizacji przyjmuje się, że Wykonawca wskazał maksymalny termin realizacji 
określony w SIWZ tj. 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, za który otrzyma 0 punktów. Oferta  zostanie 
odrzucona w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje termin realizacji dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy lub krótszy niż 7 dni kalendarzowych, lub wskaże termin realizacji w dniach roboczych.  
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3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.24 aa ust 1 ustawy Pzp. Po dokonaniu 
oceny ofert, a przed formalnym poinformowaniem wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 
wzywa wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wymaganym terminie 5 dni 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia (ocena 
podmiotowa Wykonawcy) w trybie art. 26 ust.1 lub 2 ustawy Pzp. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy,  Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert , bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania  i oceny, chyba, ze zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w dwóch ZAKRESACH I i/lub II 
Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 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, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,  

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza stosowną informację na stronie 
internetowej.  
 Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.  
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców.  
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:  

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,  
2) cel zawarcia umowy,  
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),  
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie 
umowy,  
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

 Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  
Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  
 
Wzór umowy –  Załącznik nr 2 

1. Istotne dla stron postanowienia, zawarte są w załączonym wzorze umowy. Postanowienia ustalone we 
wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.   

Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia  
 
1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a 
także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale Vl Prawa zamówień publicznych "Środki 
ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.  
Rozdział XVIII Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w 
trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po 
zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w 
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sprawie zamówienia publicznego. 
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,  
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych 
znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki 
mogą być one udostępnione. 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128). 

 
 

 
Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1. Załącznik nr 1 do oferty - oświadczenie zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
 
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
 
Ponadto:  
Załącznik nr 2– UMOWA – WZÓR  
 
 

Opracował zakres merytoryczny: Sprawdził pod względem 
formalno-prawnym: 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

……………………………… 
data i podpis 

 
 
 
 

…………………………… 
data i podpis 

 
 
 
 

………………………………….. 
data i podpis 
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OFERTA  

na  
 

„Zakup materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach w dwóch ZAKRESACH I i/lub II 

 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………...……… 
nazwa firmy 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
Adres 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
Regon 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
telefon, faks, e-mail 
 W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na Zakup materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego 
dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w dwóch ZAKRESACH I i/lub II 
 
ZAKRES I  
oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia w ZAKRESIE I  za cenę: 
………………………….zł brutto; słownie …………………………zł  
………………………… zł netto: słownie: …………………………zł 
stawka podatku VAT: ........% w kwocie: …………………………zł 
Termin realizacji Zamówienia. ……………………………. 
 

Lp. Asortyment Ilość Cena jedn. 
brutto Suma brutto 

1. Odblask fluorescencyjny miękki ze sznurkiem lub 
łańcuszkiem umożliwiającym jego zaczepienie, widoczny 
w świetle reflektorów samochodowych koloru żółtego w 
kształcie koła o średnicy min. 6,5 centymetrów. Z 
umieszczonym logo WORD Katowice w kolorze niebieskim 
i czerwonym. Pakowane po 100 sztuk. Kod CPV: 
44424300-1 

10000   

2. Opaska samozaciskowa fluorescencyjna na rękę widoczna 
w świetle reflektorów samochodowych  
o wymiarach 34 centymetry x 3 centymetry, koloru żółtego. 
Z umieszczonym logo WORD Katowice w kolorze 
niebieskim i czerwonym. Pakowane po 100 sztuk. Kod 
CPV: 44424300-1 

12000   

3. Naklejka odblaskowa fluorescencyjna, widoczna w świetle 
reflektorów samochodowych koloru żółtego. Kształt 
(otwartej dłoni) o średnicy minimum 55 milimetrów. Z 
umieszczonym logo WORD Katowice w kolorze niebieskim  
i czerwonym. Pakowane po 100 sztuk. Kod CPV: 
44424300-1 

4000   

4. Kamizelka odblaskowa. 
Opis/Materiał: kamizelka powinna być wykonana z żółtej 
tkaniny poliestrowej. Powinna posiadać dwa odblaskowe 
pasy poziome, wykonane  
ze srebrnej tkaniny zgodnej z europejską normą 
widoczności EN 47. Powinna posiadać zapięcie  
na rzep, klip lub suwak z przodu. Kolor: żółty 
fluorescencyjny. Z rozbiciem na rozmiary: M 250 sztuk, L 
250 sztuk. Kod CPV: 35113440-5 

2000   

 
           
 ZAKRES II  

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy)  
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oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia w ZAKRESIE II  za cenę: 
………………………….zł brutto; słownie …………………………zł  
………………………… zł netto: słownie: …………………………zł 
stawka podatku VAT: ........% w kwocie: …………………………zł 
 
Termin realizacji Zamówienia. ……………………………. 
 
Należy wypełnić poniższą tabelę: wpisując w miejsca wykropkowane parametry i nazwy zaproponowanych w ofercie 
materiałów  lub skreślić TAK/NIE 
 

Lp. Asortyment Ilość Cena jedn. 
brutto 

Suma brutto 
1. Piłka nożna – szyta maszynowo, rozmiar 5, dętka 

lateksowa, ...............-.warstwy materiału, materiał 
syntetyczny. Kod CPV: 37451700-1 

100   

2. Piłka do gry w siatkówkę – rozmiar 5, wykonana ze skóry 
syntetycznej, waga ………………gram. Kod CPV: 
37452900-0 

50   

3. Piłka koszykowa – rozmiar 7, waga od …….. gram, 
wykonana z wysokiej jakości gumy. Kod CPV: 
37452200-3 

100   

4. Ochraniacze - sześcio elementowy zestaw ochraniaczy 
składający się z 2 ochraniaczy na kolana, 2 ochraniaczy 
na łokcie, 2 ochraniaczy na nadgarstki. Całość w 
nylonowej torbie umożliwiającej przenoszenie zestawu. 
Rozmiar ochraniaczy M. Kod CPV: 18424500-2 

40   

5. Plecak: wymiary ….…… ………… centymetry. Wewnątrz  
1 komora. Kieszeń zapinana na suwak, 2 płaskie 
kieszenie na portfel oraz telefon miejsce na  
2 długopisy. Na przodzie oraz po bokach kieszenie 
zapinane na suwak. Materiał: 85% Poliester  
5% Nylon PU - pianka poliuretanowa. Pojemność 
plecaka – ……………….litrów. Kod CPV: 18931100-5 

60   

6. Torba bawełniana wykonana z płótna bawełnianego, z 
dwoma uchwytami o wymiarach min.: 400 x 300 
centymetrów. Na torbie w środkowej części umieszczone 
logo WORD Katowice w kolorze niebieskim i czerwonym. 
Kody CPV: 22462000-6; 18936000-9 

300   

7.   Latarka z …… diodami LED wraz z bateriami, zasilanie: 
Baterie AA. Żywotność diod: 80000h. TAK/NIE 

 Kod CPV:31521320-3 
30   

8. Notes: format A5, papier: offsetowy 80g, ilość stron w 
notesie: 100, nadruk na stronach notesu  
w kratkę, górny grzbiet klejony, spód notesu tekturka: 
karton graficzny z białym spodem, gramatura 230 g/m2 
(+/-3%), grubość 336 mikronów (+/-3%), na spodniej 
warstwie kartonu znajduje się warstwa celulozy bielonej,   w nagłówku każdej strony notesu nadruk logo WORD 

Katowice w kolorze monochromatycznym. TAK/NIE 
 
Kod CPV: 30192000-1 

300   



NZP/BRD/5/2017.   

 15 
 

9. Tablet o następujących parametrach :  
.NAZWA/…………………………. Parametry:  System operacyjny:………………………  Pamięć RAM: …………,  Wbudowana pamięć: …………….,  4 kierunkowy czujnik położenia, TAK/NIE  Połączenie z Internetem: ……………………..  Rozmiar wyświetlacza: 18 cm TFT-LCD( 7 cali),  Rozdzielczość wyświetlacza:…………...  (16:9),  Możliwość aktualizowania oprogramowania: TAK/NIE*  Złącza: micro- USB, wyjście słuchawkowe   Obsługa kart pamięci: formaty micro SD/micro   Wbudowany mikrofon TAK/NIE  Wbudowane głośniki TAK/NIE  Bateria: Litowo-Polimerowa Zawiera dodatkowo: tak. nie  Silikonowe etui, Tak/NIE  Ładowarkę sieciową, TAK/NIE  Kabel USB. TAK/NIE 

Kod CPV: 30213200-7 

15   

10  Aparat cyfrowy: rozdzielczość ………….. mln pikseli, 
zbliżenie optyczne ……… ogniskowa (dla 35 mm) 
…………..mm, cyfrowy stabilizator obrazu: TAK/NIE*. 
Kody CPV: 38651000-3; 38651600-9  
NAZWA : ……………… 

20   

11. Pendrive: pojemność ………..GB, interfejs pamięci USB 
2.0: TAK/NIE*., metalowa obudowa: TAK/NIE*., 
wskaźnik świetlny transferu danych TAK/NIE*. Kod CPV: 
30234600-4 

50   

12 Kask rowerowy, warstwa wewnętrzna wykonana   z tworzywa EPS, warstwa zewnętrzna tworzywo PVC. 
Otwory wentylacyjne. Regulowany, zapinany klamrą 
pasek pod brodę. Pokrętło regulujące obwód głowy 
typu "head-lock". Aerodynamiczny kształt. TAK/NIE 

Kod CPV: 18444112-1 

120   

13 Długopis metalowy z dużym niebieskim wkładem. 
Wyposażony w gumkę ułatwiającą trzymanie w trakcie 
pisania. Kolorystyka korpusu satynowa. Wymiary: 
długość ………centymetrów , średnica …………….. 
centymetra, w środkowej części korpusu umieszczony 
grawer z logo WORD Katowice w kolorze 
monochromatycznym. TAK/NIE 
 Kod CPV: 30192121-5 

300   

14.   Śpiwór z 2 – stronnym zamykaniem 100% poliestru. 
Podszewka: 100% przewiewnego poliestru. 
Wypełnienie: wierzchnie i dolne: 100% poliestru, 
150g/m2, 1-warstwowe. TAK/NIE 

Kod CPV: 39522540-4 

40   

15. Zestaw paletek (2 sztuki) do gry w badmintona   z lotką. Całość w torbie umożliwiającej przenoszenie 
zestawu. TAK/NIE 

Kod CPV: 37462120-8 

60   
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16. Latarka czołowa akumulatorowa  
NAZWA, TYP, MODEL……………….. ………………………………………………………………… 
zasilana jest dołączonym w zestawie akumulatorem 
litowym 1200mAh 3.7, który posiada wbudowaną 
ładowarkę USB. Zamiennie można stosować 4 baterie 
1,5V typu AAA (mały paluszek) lub akumulatory Ni-Mh 
w tym formacie. Elektroniczna stabilizacja prądu 
zapewnia świecenie w wybranym trybie z tą samą mocą 
niemal do całkowitego wyczerpania baterii.  
 Pojemnik na baterie możemy nosić przypięty z tyłu 
głowy na poziomym pasku nośnym lub odłączony, np. w 
kieszeni kurtki, co jest przydatną opcją w niskich 
temperaturach, a także w sytuacjach, gdy zależy nam na 
minimalnym obciążeniu głowy.  
 Tryby pracy / czas świecenia: 
 
- 250 lumenów / 3h 
- 100 lumenów / 5,7h 
- 15 lumenów / 36 h 
 Dane techniczne 
Źródło światła:  Dioda Cree XML 
Żywotność diody: 50 000 godzin 
Zasięg skuteczny: 65 m (szeroka wiązka światła) 
Zasilanie: akumulator litowy 1200 mAh (w komplecie) lub 
4 x baterie 1,5V AAA (cienkie paluszki) 
Obudowa: tworzywo sztuczne 
Szybka: utwardzane szkło typu UCL 
Włącznik: typu klik (elektroniczny) 
Wymiary: 70 mm x 53 mm 
Waga: 98 g (128 z bateriami) 

Kod CPV 31521320-3 
 

5   

17. Lornetka kompaktowa dzienna 
NAZWA, TYP, MODEL……………….. ………………………………………………………………… 
Dane techniczne: 
Powiększenie: 12x 
Średnica obiektywu: 25 mm 
Pole widzenia (m/1000m): 114 m 
Źrenica wyjściowa: 2,1 mm 
Odstęp źrenicy: 12 mm 
Minimalny focus: 4,6 m 
Układ pryzmatów: Roof 
Szkło optyczne: BaK-4 
Powłoki: Multi Coated 
Waga: 280 g 

Kod CPV 38631000-7 
 

5   
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18. Profesjonalny zestaw surwiwalowy  W aluminiowym, szczelnym pojemniku z wewnętrzną 
uszczelką zabezpieczającą zawartość przed wilgocią, 
znajdują się:  
- torba na wodę, :TAK/ NIE 
- linka nylonowa, :TAK/ NIE 
- kompas, :TAK/ NIE 
- świeczka, :TAK/ NIE 
- krzesiwo, :TAK/ NIE 
- zestaw wędkarski, :TAK/ NIE 
- micro tool (obcęgi, nóż śrubokręty, pilnik), :TAK/ NIE 
- zapałki, :TAK/ NIE 
- zestaw krawiecki, :TAK/ NIE 
- tabletki do uzdatniania wody, :TAK/ NIE 
- agrafki, :TAK/ NIE 
- ostrze (skalpel/brzytwa), :TAK/ NIE 
- sól, :TAK/ NIE 
- lusterko ratunkowe, :TAK/ NIE 
- drut miedziany, :TAK/ NIE 
- ołówek, :TAK/ NIE 
- gwizdek ratunkowy, :TAK/ NIE 
- piła strunowa Commando, :TAK/ NIE 
Wymiary pojemnika: 193 x 93 x 32 mm :TAK/ NIE 
Waga: ok. 250 g:TAK/ NIE 

Kod CPV 33141623-3 
 

5   

19.. Kierownica (do gier multimedialnych), 
NAZWA, TYP, MODEL……………….. 
………………………………………………………………… 
o parametrach:  wysokość - 270 mm,  szerokość - 260 mm,  długość - 278 mm,   waga bez kabli- 2,25 kg,   obrót kierownicy: 900 stopni, między skrajnymi 

pozycjami,  czujnik sterowania z efektem Halla,  mechanizm siłowego sprzężenia zwrotnego z 
napędem dwusilnikowym,  zabezpieczenie przed przegrzewaniem,  nieliniowy pedał hamulca  system zaczepów do dywanu,  teksturowana podstawka pod stopy,  automatyczna kalibracja. 

Kod CPV: 37524700-4, 37524900-0. Pedały (do gier multimedialnych),  
o parametrach fizycznych:  wysokość: 167 mm,   szerokość: 428,5 mm,  głębokość: 311 mm,   waga bez kabli: 3,1 kg,  i danych technicznych:  typ połączenia: USB,  USB VID_PID: 046D_C24F (tryb komputera),  protokół USB: USB 2.0,  szybkość złącza USB: Full Speed,  wskaźniki (LED): tak. 
Kod CPV: 37524700-4, 37524900-0. 

2   
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20. ROWER CROSSOWY,  
NAZWA, TYP, MODEL……………….. 
………………………………………………………………… 
o parametrach:  rozmiar opon 28'',  rozmiar ramy 21'',  materiał ramy –aluminium,  wyposażony w manetki oraz przerzutki,   łączna ilość biegów w przerzutkach 24,  wyposażony w amortyzację z przodu,  waga roweru crossowego nie przekraczająca 14,5 kg,  wyposażony w podpórkę rowerową,   wyposażony w światło odblaskowe tylne migające w 

kolorze czerwonym,   wyposażony w dzwonek. 
Kod CPV: 34430000-0. 

2   

21.. SKUTER, (motorower) 
NAZWA, TYP, MODEL……………….. 
………………………………………………………………… 
o parametrach technicznych:  pojemność 49 cm³,  maksymalna prędkość 45km /h,  silnik 1 cylinder,4 suw, chłodzony powietrzem,  maksymalna moc 3,5 KM,  hamulec bębnowy. 
Ponadto pojazd musi posiadać:  książkę gwarancyjną pojazdu ,   instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu,   świadectwo homologacji. 
Kod CPV: 34421000-7. 
 

2   

22. KONSOLA do gier,    
NAZWA, TYP, MODEL……………….. 
……………………………………………… 
o parametrach:  dysk 500 GB,  2x bezprzewodowy pad. 
Wyposażona w:  sensor ruchu kinet,  zasilacz,  kostka AV+ kostka EURO,  kabel HDMI,  wbudowana funkcja Wi-Fi. 
Kod CPV: 302312007, 302312009. 

2   

23. Konsola do gier, 
 NAZWA, TYP, MODEL…………………………… 
………………………………………………………………… 
o parametrach:  pamięć operacyjna minumum 64 GB,  wbudowana sieć Wi-Fi,  przeglądarka internetowa  polskie menu  możliwość podłączenia telewizora w jakości HD  możliwość korzystania z komunikatorów za pomocą 

wbudowanej kamerki oraz mikrofonu 
Kod CPV: 302312007, 302312009. 

2   

  
 
RAZEM  

 
X 

 
X 
 

 

  
UWAGA: Pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 bez nadruku logotypu WORD 
Katowice. 
Pozycje: 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 z gwarancją producenta na 12 miesięcy lub 
dłuższą …………. 
2.Oświadczam, że podane wyżej ceny obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia w 
ZAKRESIE I i/lub ZAKRESIE II. 
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3.Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 
oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4.Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, tj. 30 dni. 
5.Oświadczam, że akceptuję wzór umowy  zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i zobowiązuję 
się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6.Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*,  

Nazwa podwykonawcy Siedziba podwykonawcy NIP podwykonawcy 
   
   
  
którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

Podwykonawca Wyszczególnienie 
I  
  
W przypadku nie wypełnienia tego punktu  w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną powierzone 
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.  
 
7.Informuję, że wybór przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję, iż dotyczy on: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 
1 … … 
… … … 

 
8.Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy ……………( wpisać małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą  
zgodnie z ustawą usdg art. 105 i 106).  
9..Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
………………………………………..                     ……………………………………………………………… 

miejscowość i data      podpis  osoby/osób uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić  
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NIP/PESEL, KRS/CEIDG 
 

Załącznik nr 1 do oferty 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust.1  ustawy Pzp.  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Zakup materiałów promujących 
bezpieczeństwo ruchu drogowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach ”, 
oświadczam, co następuje:   
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5. pkt 1. 

 
 
 
 

………………………………………..                                 …………………………………………………… miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 
    reprezentowania Wykonawcy 

 
 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 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:  

……………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
………………………………………                                     …………………………………………………… miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 

    reprezentowania Wykonawcy 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy)  
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WZÓR UMOWY DLA ZAKRESU I i/lub  ZAKRESU II  
Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia  ………………2017 roku.  
 
zawarta w dniu .......................................... w Katowicach pomiędzy: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach 
z siedzibą w Katowicach, 40-507, ul. Francuska 78 
NIP: 954-21-92-176, REGON: 273747894 
reprezentowanym przez: 
1)  ………………… 
              zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  ……………….z siedzibą ……………………………, ……………………………. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd…….. Wydział 
……………. pod numerem KRS …………. o kapitale zakładowym w wysokości ……………….. zł 
NIP: ………………………, REGON: …………………………. 
reprezentowaną przez:  

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” 
§1 

 
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów promujących bezpieczeństwo 
ruchu drogowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach  zgodnie ze złożoną  ofertą 
ZAKRES I i/lub ZAKRES II.   
2. Wykonawca w ZAKRESIE I zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do ………….. dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  
3.Wykonawca w ZAKRESIE II zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do ………….. dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
4.Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby WORD w Katowicach. 
  
5. Dostawa  przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym „bez 
zastrzeżeń”, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

§2 
 
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. 
2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w ZAKRESIE I 

i/lub w ZAKRESIE II w  wysokości ………………………… zł netto, słownie:…………………………………….. plus 
należny podatek VAT ………………….. słownie: …………………..…………….., 
tj.………………………………………………….. brutto. 

3. Załącznikiem nr 1 do umowy w ZAKRESIE I i/lub ZAKRESIE II jest formularz ofertowy Wykonawcy.  
4. Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT poprzedzonej podpisanym „bez 

zastrzeżeń” protokołem zdawczo-odbiorczym.  
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po 
wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia (protokół zdawczo-odbiorczy). 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe za opóźnienie. 

7. Osobą pełniąca nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………….. tel. 
…..……………. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………………..…….…. 
 

§3 
 
1. Wykonawca w ZAKRESIE II udziela 12 miesięcznej lub …………………(większej) gwarancji na asortyment w 

poz. :  4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru tj.  
…………. zgodnie ze złożoną ofertą. 

2.  Gwarancja obejmuje wszelkie wady, usterki  powstałe w czasie poprawnego użytkowania przedmiotu umowy  
3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy odpowiednio pisemne gwarancje, instrukcje i broszury w języku polskim   
4. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać wady przedmiotu zamówienia niezwłocznie po ich stwierdzeniu, 

telefonicznie i pisemnie  na numer faxu lub adres e-mail wskazany przez Wykonawcę tj. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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§ 4.  
1. Strony ponadto zgodnie ustalają, iż Wykonawca w ZAKRESIE I i/lub ZAKRESIE II  zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w następujących przypadkach: 
1.1 w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto\] (określonego w § 2 ust.2), gdy Zamawiający odstąpi 

od  umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
1.2 w  wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 2 ust.2 umowy) w przypadku 

niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy w okresie pierwszych 10 dni po wymaganym terminie 
określonym w § 1 ust. 2, za każdy dzień zwłoki  

1.3 w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 2 ust.2 umowy), w okresie 
powyżej 10 dni kalendarzowych zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, liczone za każdy dzień zwłoki 
powyżej 10 dni kalendarzowych od wymaganego terminu  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenie odszkodowań przewyższających kary umowne określone w 
ust. 1.  

 
§5 

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach numerów kont bankowych, numeru NIP, 
siedziby i adresu dostarczenia faktur pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami 
bankowymi. 

 
§6 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§7 

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z okoliczności zgodnie z art.144 Ustawy Pzp   
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust.1 podlega unieważnieniu 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§8 

1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie w szczególności przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie spory lub rozbieżności wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową, a które nie mogą być 
rozwiązane polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszej umowy jest prawo polskie.  
4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o 

wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                             WYKONAWCA 


