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 ZATWIERDZAM 

 

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

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY  

na dostawę bonów żywieniowych dla pracowników  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

 w Katowicach 
 

1. Informacje o Zamawiającym – art. 36 ust. 1 pkt.1. 
Zamawiającym jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 

Adres: Katowice, 40-507, 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 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej 207.000 EURO. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm. ), 

zwanej dalej Ustawą.  

2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

KOD wg CPV – 30199770-8 ,  

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniającego. 

3.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.5 Zamawiający nie  przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

3.6 Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom. 

 

3.7 Przedmiotem  zamówienia jest dostawa bonów ŻYWIENIOWYCH. 

Przez „bony żywieniowe” Zamawiający uznaje emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki 

legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.). 

Wykonawca powinien mieć na względzie art. 15 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym utrudnianiem dostępu do rynku jest: 
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1) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub 

usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej; 

2) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub 

usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku. 

 
Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu stosowania prowizji 
pobieranej przez Wykonawców z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia.  
 
 
3.7.1 Przedmiotem zamówienia jest comiesięczna dostawa bonów żywieniowych  dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, uprawniających do płacenia za posiłki 
i produkty spożywcze dostępne w punktach handlowych i gastronomicznych w każdorazowo 
zamawianych ilościach i nominałach: 

202 komplety x 12 miesięcy = 2.424 kpl. 
Każdy komplet o wartości 190 złotych. 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BONÓW ŻYWIENIOWYCH: 460.560,00 zł, (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy  
pięćset sześćdziesiąt zł 00/100).  
3.7.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert na bony żywieniowe tylko w wersji papierowej.  
3.7.3 Bony żywieniowe winny być dostarczane do Zamawiającego sukcesywnie, co miesiąc wg 

zamówienia - do 202 kompletów bonów po 190 zł każdy. 
W przypadku bonów papierowych każdy komplet o wartości 190 złotych w nominałach 2, 3, 
5, 8 i 10 złotych, każdorazowo w zależności od zapotrzebowania  

3.7.4 Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia w pełnym zakresie ilościowym, w danym 
miesiącu. Zmniejszenie ilości bonów nie może przekroczyć 50% całości miesięcznego 
zamówienia tj. 101 kompletów. 

3.7.5. Bony winny być dostarczane do 10-ego każdego następnego miesiąca. 
 

3.8 WYMAGANIA   
3.8.1 Miejscem dostawy bonów jest siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Katowicach w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. 
3.8.2 Wykonawca dostarczy bony żywieniowe własnym transportem na swój koszt. 
3.8.3 Wymagany okres ważności bonów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ich dostawy. 
3.8.4.  Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat z tytułu użytkowania bonów przez użytkowników  

 
4. Termin wykonania zamówienia : sukcesywnie do 10-ego każdego następnego miesiąca przez okres 12 

miesięcy od 4 stycznia 2016  
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 
5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
5.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
5.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
 
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wymienionych w dziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, że wymagane warunki Wykonawca spełnił. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana metodą 
0 - 1, tj. spełnia - nie spełnia. 
5.5 Stosownie do art. 26 ust. 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  
5.6 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

5.6.1. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. 
5.6.2. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. 

 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu  

6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  
1) Wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1) 
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6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 do oferty 
należy załączyć:  
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 
Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 2.  

6.3.W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do 
oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 5) 
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
3 ) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
6.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą winien 
złożyć: oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 zawarte w formularzu ofertowym – zał. Nr 1) lub listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej. W tym przypadku oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
zawarte w załączniku nr 1 należy wykreślić. W przypadku oferty wspólnej dokumenty i 
oświadczenia każdy z wykonawców składa odrębnie 

6.5 W celu weryfikacji kryterium dostępność punktów handlowych i gastronomicznych w których można płacić  za 
posiłki i produkty spożywcze bonami żywieniowymi w formie papierowej- należy załączyć WYKAZ PUNKTÓW 
HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH. 
 
6.6 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty stosownie do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 roku 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 231) 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w 6.3 pkt. 2 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
6.7   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

6.7.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie , o którym 
mowa w pkt.6.2.1 składają tak, aby potwierdzało łączne spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1,2,3 i4 
SIWZ. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 6.1,2,3 i 4 muszą być spełnione odrębnie przez każdego 
z Wykonawców występujących wspólnie,; 
6.7.2  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych); 

6.7.3   W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa 
w pkt 6.7.2  ( Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem).  

6.7.4.    zapewnić, aby oferta została podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika, 
6.7.5.  przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo „Wykonawca”, np. w miejscu 

nazwa Wykonawcy” podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika. 

6.7.6 Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 6.7 SIWZ, zostanie wybrana, Zamawiający przez 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać będzie umowy konsorcjum regulującej 
współpracę tych podmiotów, która powinna zawierać minimum następujące postanowienia: 
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 wyznaczenie spośród siebie podmiotu (lidera) upoważnionego do: zaciągania zobowiązań w imieniu 
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, wystawiania faktur, przyjmowania płatności 
i przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę, 

 określenie podziału prac i obowiązków przypadających na każdy podmiot w ramach wspólnego 
wykonywania przedmiotu zamówienia, 

 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
gwarancji i rękojmi, 

 zakaz zmian w Umowie bez zgody Zamawiającego 
6.8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6.3.1-6.3.4. 
6.9 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych  

a. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji co do 
których wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być ujawniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składane w ofercie, wykonawca wydziela lub 
oznacza w wybrany przez siebie sposób.  

b. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w 
prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem 
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.  

c. 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 Prawo zamówień publicznych.  

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami  
7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je 
przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany w pkt 1 SIWZ. 
7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie na żądanie drugiej strony 
potwierdzona pisemnie.  
7.3 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną. 
7.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
7.5 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.  
7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWIZ oraz 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7.7. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
7.8. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa Gawlik 

tel./fax.(32) 359 30 08, od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30  
8. Wymagania dotyczące wadium  

           Wadium nie jest wymagane 

9.    Termin związania ofertą  

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

9.2  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

10.    Opis sposobu przygotowywania ofert  
10.1  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.2  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.3  Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej (czytelnie) w języku polskim. 
10.4  Oferta winna być podpisana w miejscach zaznaczonych przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w taki sposób, aby tożsamość osoby/osób była identyfikowalna tj. podpis opatrzony imienną 
pieczęcią lub czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska. Jeżeli oferta i załączniki 
zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia 
dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę (do reprezentowania go w postępowaniu /i 
lub do podpisania umowy)  pełnomocnictwa – w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
pełnomocnictwa  

10.5  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
10.6  Zaleca się aby całość oferty była spięta (zszyta) w sposób trwały, ponumerowany zapobiegający 

możliwość dekompletacji zawartości oferty. 
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10.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia, o których mowa w  dziale 6 niniejszej 
SIWZ sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa; 

10.8  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie I opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w 
punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w 
sposób następujący:  

Oferta na  dostawę bonów żywieniowych  

dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”    

Nie otwierać przed 13.11.2015 r. godz. 10.15 
 
10.9.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / 

opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji 
 

11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
11.1 Oferty należy przesłać / składać do dnia 13.11.2015 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego 

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat.  
11.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i 

jej wycofanie wymagają zachowania formy pisemnej.  
11.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 

Zamawiającego podany w punkcie l, w sposób opisany w punkcie niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie w przypadku powiadomienia o 
wycofaniu oferty - opatrzone napisem "Wycofane".   

11.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania 
ofert.  

11.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
11.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.11.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, 

sala konferencyjna. 
11.7 Otwarcie ofert jest jawne.  
11.8 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. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

11.9 Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.  
  
12.   Opis sposobu obliczania ceny  
12.1Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
12.2 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.  
12.3 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 
12.4. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany 
pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po zawarciu stosownego aneksu. Zmiana nastąpi od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po zdarzeniu mającym wpływ na podwyższenie ceny(zmiana stawki 
podatku od towarów i usług VAT). 
12.5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.    
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty  wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert . 
13.1 Oferta  wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

 
 

13.2.1 Kryterium cena oferty – 40% ) 
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       Cena  minimalna brutto wśród ofert badanych  
A  =  ----------------------------------------------------- x 100 pkt x 40% 
       Cena badanej oferty brutto 

 
13.2.2   Kryterium: dostępność punktów (handlowych i gastronomicznych) na terenie województwa śląskiego 

realizujących bony żywieniowe  –60%  
 

Ilość wszystkich punktów (handlowych i gastronomicznych) realizujących bony żywieniowe 
na terenie województwa śląskiego w badanej ofercie  

B =  -------------------------------------------------------------- -----------------------------------------x 100 pkt x 60% 
Największa ilość punktów (handlowych i gastronomicznych) realizujących bony żywieniowe 
na terenie  województwa śląskiego spośród badanych ofert  

 
13.3 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  
 
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
14.1 Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Ponadto informacje, o których mowa powyżej 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.word.katowice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w swojej 
siedzibie 

14.2 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 27 ust. 2 PZP za pomocą faxu. Zamawiający może zawrzeć 
umowę przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

14.3 W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Nie jest wymagane 

 
16. 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 – Załączniki nr 3 
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia  

17.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI wymienionej 
ustawy.    

18. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.   
18.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu 
postępowania. 

18.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

18.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  
18.4. 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 one być udostępniane. 

18.5. Ujawnienie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
18.5.1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
18.5.2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

i informacji,  
18.5.3. zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności dokonana zostanie czynność 

przeglądania, 
18.5.4. zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji "- ' odpłatnie (0.20 zł. 

za 1 stronę), 
18.5.5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

pracy - urzędowania.  
18.5.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
19. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje  ich zwrot.   
 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20. Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą 
20.1 Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.   
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21.  Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

a. numer 1 - Wzór Formularza Ofertowego, 
b. numer 2 -  Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy PZP 
c. Numer 3  Wzór  umowy  załącznik Nr 3 
d. Numer 4 - Oświadczenie z art. 24  1 

Zatwierdzam, .......................................................................................... 

    Data i podpis 
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  Załącznik nr 1 

        (pieczęć firmy)      miejscowość, data .................................................................. 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 Dane Wykonawcy:  
 
 Nazwa:  ............................................................................................................................................................. 
  

 ..................................................................................................................................................... 
 
Siedziba:  ............................................................................................................................................................. 
 
Strona internetowa

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

 
Numer telefonu  O (**)

 .................................................................................................................................................... 
 
Numer faksu  O (**)

 ....................................................................................................................................................  
 
Numer REGON  

 .................................................................................................................................................... 
 
Numer NIP 

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

Nawiązując do przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP/BŻ/14/2015 na: dostawę bonów żywieniowych dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oferujemy/oferuję (niepotrzebne skreślić) wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 

następujących zakresów: 

202 komplety bonów żywieniowych x 12 miesięcy = 2424  kpl. 

/Każdy komplet bonów papierowych o wartości 190 złotych w nominałach 2,3,5,8 i 10 złotych/ wg 

każdorazowego zamówienia  

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BONÓW ŻYWIENIOWYCH: 460.560,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset 

sześćdziesiąt złotych 00/100 zł). 

Łączna cena ofertowa brutto: ……....................................................................................................zł.  

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

Termin realizacji : 12 miesięcy od 4 stycznia 2016 .  

ILOŚĆ wszystkich punktów handlowych i gastronomicznych realizujących bony żywieniowe na terenie województwa 

śląskiego wynosi ............................... punktów 

Zaoferowane bony żywieniowe są ważne do dnia…………………………………… . 

Osobą /osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy jest 

1. ........................................................................................................ 

tel. kontaktowy, faks:........................................................................... 

zakres odpowiedzialności .................................................................. 

Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.  

1. Akceptuję  (-jemy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ. 

2. Oświadczam/oświadczamy, że podana powyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia określone w siwz i wzorze umowy 
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3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję - (emy) się zawrzeć w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego  

4. Nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 

zamówienia. 

5. Zamierzam/ nie zamierzam zlecić wykonanie dostawy podwykonawcom w zakresie 

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

6. Wszystkie dane zawarte w mojej (naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.  

7. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt.14 uokk) , o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas powinien wykreślić treść ww. 
oświadczenia, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Na potwierdzenie 
spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

 

8. W załączeniu przedkładam (-y) następujące załączniki, które są jawne i nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa: 

1) …………………………………….. 4)…………………….. 

2) ……………………………………. 5) ……………………. 

3) …………………………………….. 6) …………………….. 

9 .  Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje 

stanowiące jej tajemnicę  

1)……………………………………………… 

2)………………………………………………. 

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

/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
(pieczęć firmy)                                                              miejscowość 
data   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 ust.1 USTAWY PZP 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz.907  oświadczam, że: 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy ustawy nakładają 

obowiązek ich posiadania *; 
2. posiadam wiedzę i doświadczenie * 
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*, 
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; * 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 
297 KK.  

…...................................................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 

 
 
 

 Załącznik Nr 4 
(pieczęć firmy)                                                            miejscowość data   

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r., poz.907 ) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust.1 ustawy PZP. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 
297 KK.  

…...................................................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  
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 Załącznik nr 3  

 

FORMULARZ  UMOWY 

 

Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207.000 euro, której integralne części 

stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ……………. 2015 r. , 

3) zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiającego jego oferty. 

 

zawarta w dniu …………. 2015 r. w Katowicach pomiędzy: 

   

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach 

z siedzibą w Katowicach, 40-507, ul. Francuska 78, NIP: 954-21-92-176 

reprezentowanym przez: 

1) 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a 

Panem/Panią ……………..,  

zamieszkałym/zamieszkałą w …………, .. – …, przy ul. …………, prowadzącym/prowadząca działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………… pod 

numerem ……….., o numerze NIP: ……………… 

lub 

……………………………., z siedzibą w ………………………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………. w …………………….. 

Wydział …..  pod numerem KRS ………………….,  

o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, o numerze NIP ………………….., o numerze REGON: 

………………………….. reprezentowaną przez: 

1. ………………………………….., 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§1 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego dostarczania bonów 

żywieniowych w okresie 12 miesięcy od 04.01.2016 r. w formie papierowej na rzecz 

Zamawiającego, uprawniających do płacenia za posiłki i produkty spożywcze w punktach handlowych i 

gastronomicznych na terenie całego województwa śląskiego, o następujących ilościach i nominałach:  

202 komplety bonów żywieniowych miesięcznie o wartości 190 złotych w formie papierowej każdy w 

nominałach 2,3,5,8 i 10 złotych x 12 miesiecy,  o  łącznej wartości 460.560,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać bony żywieniowe własnym transportem na swój koszt do siedziby 

Zamawiającego, co miesiąc do 10 –ego każdego następnego miesiąca (od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7.30-15.30). 

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do wykonania umowy w pełnym zakresie 

ilościowym wskazanym w ust. 1 w danym miesiącu. Zmniejszenie ilości bonów nie może przekroczyć 50% 
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całości zamówienia tj. 101 kompletów. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu 

umowy 

4. Okres ważności bonów żywieniowych nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ich dostawy. 

5. Ewentualna odmowa realizacji bonów żywieniowych w zobowiązanych punktach w zakreślonym terminie 

spowoduje obciążenie Wykonawcy obowiązkiem zwrotu równowartości niezrealizowanych bonów (wg ich 

wartości nominalnych) oraz obciążenie karą umowną w wysokości 50 % wartości nominalnej 

niezrealizowanych bonów w każdym przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne wykaże, iż odmowa 

realizacji bonów była niezasadna. 

6. Reklamacje Zamawiający składa do Wykonawcy pisemnie lub faxem niezwłocznie po otrzymaniu informacji o 

odmowie realizacji bonów. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i udzielić 

odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie 

traktuje się jako przyznanie, że odmowa realizacji bonów była niezasadna. 

7. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za bony, które zostały utracone przez Zamawiającego. 

 

§2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączną cenę do kwoty ………………………………….. zł brutto 

(słownie: …………………….. 00/100) 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminach miesięcznych – w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej noty księgowo-obciążeniowej/rachunku na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze …………………… Podstawę wystawienia noty księgowo-obciążeniowej/rachunku   

stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru.  

3.Osoby uprawnione z działu księgowości WORD Katowice oraz ze strony Wykonawcy podpiszą protokół odbioru. 

4.W przypadku opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawca 

odsetki umowne w wysokości odsetek ustawowe. 

.  

§3 

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary umowne: 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: w wysokości 0.02 % 

maksymalnej wartości brutto umowy, o którym mowa w § 2 umowy w wypadku opóźnienia w dostarczeniu bonów 

żywieniowych, liczone za każdy dzień opóźnienia. 

2.W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie 10 dni od dnia upływu terminu określonego w §1 ust.2 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W tym przypadku Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 3% maksymalnej wartości brutto umowy  ustalonego w §2 niniejszej umowy; 

3.W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu umowy strony uzgodnią termin ich usunięcia. Wykonawca 

zapłaci karę umowną  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,02 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 2  umowy. 

4.W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 3% maksymalnej wartości brutto umowy ustalonego w §2 niniejszej umowy  

5. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdyby naliczone kary 

umowne nie pokryły wartości szkody. 

 

§ 4 

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

Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 
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2. Wszelkie spory lub rozbieżności wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową, a które nie mogą 

być rozwiązane polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Katowicach. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszej umowy jest prawo 

polskie. 

4. 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, w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać 

wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania przedmiotu umowy. Postanowienia o karze 

umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.  

 

§5 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

          ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 

 

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

 

 

 


