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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej siwz)
wartość zamówienia: powyżej 30 000 euro, jednakże mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami)
tj. mniejsza niż kwota 214 tys. euro
(dla dostaw i usług)

w sprawie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych
samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.”
znak sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ

Zatwierdził
z upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice
I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice
(-) Wojciech CHMIEL

Mysłowice, dn. 14.10.2020 r.

Gmina Miasto Mysłowice

Nr sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1.
41-400 Mysłowice, województwo śląskie, miasto na prawach powiatu.
Telefon: (32) 3171259,
Regon: 276255393.
NIP: 2220012288.
Zamawiający jest płatnikiem VAT.
Wydział prowadzący:

Wydział Spraw Obywatelskich
Telefon: (32) 317 11 59
2. TRYB ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwaną w dalszej części
„uPzp”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.
W postępowaniu Zamawiający korzysta z tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy.
Rozdział II
INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I UMOWIE RAMOWEJ
1.

OFERTY CZĘŚCIOWE.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2.

OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.

UMOWA RAMOWA.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział III
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY UPZP

Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp polegających na powtórzeniu
podobnych usług.
Rozdział IV
PODWYKONAWCY
1.

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
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2.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) uPzp.

3.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

4.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział V
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych
zgodnie z wzorem określonym przez właściwe przepisy na każdorazowe zamówienie Zamawiającego, które
będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
W ramach przedmiotu zamówienia przewidywana ilość tablic wynosi:
•

tablice samochodowe (w tym tablice zwyczajne, indywidualne, profesjonalne, do oznaczania pojazdów
elektrycznych i napędzanych wodorem, zabytkowe, tymczasowe): 40 000 szt., tj. ok. 13 330 szt. rocznie,

•

tablice motocyklowe i motorowerowe (w tym tablice zwyczajne, indywidualne, profesjonalne, do
oznaczania pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem, zabytkowe, tymczasowe): 1 300 szt tj. ok. 430
szt. rocznie.
Ilości, o których mowa wyżej są orientacyjne, ustalone na podstawie zużycia przez okres ostatnich 3 lat oraz
przewidywanego zapotrzebowania i mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie spowodują
zwiększenia łącznie kwoty brutto, określonej w paragrafie 4 projektu umowy. Zmiana ilości tablic
rejestracyjnych nie wymaga aneksu. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację całości dostawy powyższych
ilościach.
W zakres zamówienia wchodzi również odbiór i niszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
zużytych tablic rejestracyjnych. Wykonawca przyjmuje na siebie odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych
do likwidacji (przygotowanych przez punkty rejestracji w postaci paczek po 25 szt. o zawartości opisanej
w dodatkowych protokołach przekazania) i ich fizyczną kasację zgodnie z wyżej wymienioną normą. Koszty
załadunku i rozładunku tablic rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych przygotowanych do złomowania oraz
koszty ich złomowania obciążają wykonawcę.
Tablice rejestracyjne muszą być dostarczone w terminie określonym przez wykonawcę w złożonej ofercie,
jednakże nie dłuższym niż:
- 72 godziny dla tablic rejestracyjnych zamawianych w trybie awaryjnym reklamacyjnym lub wtórniki (1kpl),
- 72 godziny dla partii tablic rejestracyjnych.
Zamawiający może złożyć zamówienie na tablice rejestracyjne e-mailem, telefonicznie, za pomocą aplikacji
lub pisemnie.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił 48 miesięcy gwarancji na tablice rejestracyjne będące
przedmiotem zamówienia, której bieg rozpoczyna się dla każdej partii tablic rejestracyjnych od dnia ich
bezusterkowego odbioru przez zamawiającego. Jednorazowa dostawa partii tablic rejestracyjnych będzie
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zawierała maksymalnie 300 kompletów. Zamówienie w trybie awaryjnym i reklamacyjnym wraz z dostawą
oraz wtórników może dotyczyć jednego kompletu tablic rejestracyjnych.
Przez zgłoszenie w trybie reklamacyjnym zamawiający rozumie niezgodność wykonania tablic rejestracyjnych
ze złożonym zamówieniem, niedomalowanie tablicy, uszkodzenie, błędny numer itp. Przez zgłoszenie
w trybie awaryjnym zamawiający rozumie tryb, w którym będzie realizowana dostawa wtórników tablic
rejestracyjnych w przypadku kradzieży.
2. Rozwiązania równoważne.
2.1) W opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania
charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w opisie przedmiotu
zamówienia.
2.2) W opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3
uPzp. Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne.
2.3) Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.
4. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
Dla wszystkich części:
- główny przedmiot:
44423400-5 znaki i podobne elementy
- dodatkowe przedmioty:
34928470-3 elementy oznakowania
Rozdział VI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 10 000,00
zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

2.

Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 uPzp.

3.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Gmina Mysłowice, ING Bank Śląski, Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974. Za skutecznie wniesione wadium
w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku
Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające identyfikację postępowania oraz części do którego zostało
wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

4.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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5.

Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej wykonawca/y jest/są zobowiązany/i dołączyć do
oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z uPzp,
w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie
Zamawiającego, w przypadkach określonych w uPzp oraz być ważne przez okres związania ofertą określony
w niniejszej SIWZ.

6.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie
z art. 23 ust. 1 uPzp), wadium w formie gwarancji/poręczenia musi być wystawione na wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wystawione po zawiązaniu
konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.

7.

Wadium wnoszone w pieniądzu zachowuje ważność przez cały okres jego przechowywania na rachunku
bankowym. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być ważne co najmniej od dnia, w którym
przypada termin składania ofert, do dnia, w którym upływa termin związania ofertą.

8.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.

9.

Zwrot, a także ponowne wniesienie wadium następuje według przepisów uPzp.
Rozdział VII
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1

nie podlegają wykluczeniu;

1.2

spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 uPzp.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
3.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej
przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.).
3.2 sytuacji finansowej lub ekonomicznej - Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku;
3.3 zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym
okresie wykonał należycie dostawy tablic rejestracyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto
4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki
do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu
muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 oraz
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może 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
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podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w ust. 7 za wystarczające.
Rozdział VIII
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

3.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp.

4.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.2.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4.4.czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.

5.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

6.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa
w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
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7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
Rozdział IX
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WRUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie
(według wzorów stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ), że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.
4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp.
4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp.
4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa
w pkt 4.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których mowa w pkt 4.1.
5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 i art. 25a ust. 6 uPzp.
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą
pełnomocnictwa (Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ) lub innego dokumentu, zgodnie z którym ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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5.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
wybrana, Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia stanowiące
wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu
(Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
5.5. W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
najwyżej oceniona wymagane dokumenty składają wspólnie ww. wykonawcy.
5.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik do pisma zawierającego ww. informacje. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.7. Na podstawie art. 24aa uPzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziałuw postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5.8. Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 uPzp , tj.:
5.8.1. zaświadczenia, iż Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców
produkujących tablice rejestracyjne, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
określonego w Rozdziale VII pkt 3.2 . SIWZ
5.8.2. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do SIWZ) w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, określonego w Rozdziale VII pkt 3.3 . SIWZ
5.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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5.10. Oświadczenia i dokumenty mają być składane w formie zgodnej z poniższymi zasadami:
5.10.1. oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale
lub kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem;
5.10.2. dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii oświadczenia,
sporządzonego w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
5.10.3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
5.10.4. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej;
5.10.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości;
5.10.6. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
5.10.7. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 6 do SIWZ) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
5.10.8. inny dokument wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
5.10.9. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 7 do SIWZ) w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika
do złożenia oferty lub reprezentacji składane jest oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
5.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn.zm.),
5.11.1. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,
5.11.2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów,
5.11.3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie
z art. 97 ust. 1 uPzP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
uPzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
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Rozdział X
WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką.
3. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione
do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.
4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez
osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub inne osoby do tego umocowane.
5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach.
5.1.Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana zgodnie z opisem poniżej:
Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Oferta w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych samochodowych,
motocyklowych i motorowerowych.”
znak sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ
Nie otwierać przed dniem ... … …. roku, godz. … . …

5.2.Koperta wewnętrzna winna być oznakowana jw. z nazwą i adresem bądź pieczątką Wykonawcy.
5.3.Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak w takim przypadku
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie
oferty.
5.4.Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu, czy to przez
Wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty kurierskiej – zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
6. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone w sposób trwały.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010),
Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 8
ust. 3 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
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9. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkuje odrzuceniem
wszystkich ofert Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego
oznaczenia koperty. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert
w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek
zainteresowanego.
Rozdział XI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość
podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zaoferowana cena (brutto) musi być podana liczbą oraz słownie.
4. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę (brutto) ogółem określoną w formularzu ofertowym.

Rozdział XII
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Mysłowice,
ul. Powstańców 1,
41-400 Mysłowice,
piętro II, pok. 305
do dnia 22.10.2020 r., do godziny 11:00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa
powyżej, oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.020 r., o godzinie 12:00,
w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice,
piętro I, pok. 224.
3. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT.
3.1.

Otwarcie ofert jest jawne.

3.2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

3.3.

Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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4. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.
4.1.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

4.2.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej
w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zewnętrzne będzie zawierało
dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a przypadku wycofania dodatkowe oznaczenie „WYCOFANIE”.
Rozdział XIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
Rozdział XIV
BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:
1.1. cena brutto (Kc) (waga – 60%);
1.2. termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych zamawianych jednostkowo na
indywidualne żądanie Zamawiającego (KT) (waga – 40%)
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną
ocenę w ww. kryteriach oceny.
3. Sposób obliczenia punktów w kryterium – cena brutto – KC – waga 60%:
KC = (Cmin/Cbad) x 60% x 100
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Cbad – zaoferowana cena brutto oferty ocenianej.
KC – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium cena brutto.
Maksymalną ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto. Punktacja będzie
obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Sposób obliczania punktów w kryterium – termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic
rejestracyjnych zamawianych jednostkowo na indywidualne żądanie Zamawiającego
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin
24 godziny otrzyma 40 punktów
48 godzin otrzyma 20 punktów
72 godziny otrzyma 0 punktów
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Zamawiający informuje, że maksymalny termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych
zamawianych jednostkowo na indywidualne żądanie Zamawiającego wynosi 72 godziny. Wykonawca
zobowiązany jest do podania terminu w godzinach, określając deklarowany termin jako 24, 48 lub 72 godziny.
Najdłuższy termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych zamawianych jednostkowo
na indywidualne żądanie Zamawiającego wynosi 72 godziny – oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda
okres dłuższy niż 72 godziny, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy wykonawca nie zadeklaruje żadnego terminu dostawy
wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych zamawianych jednostkowo na indywidualne żądanie
Zamawiającego, Zamawiający przyjmie najdłuższy termin wynoszący 72 godziny.

Podanie terminu dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych zamawianych jednostkowo
na indywidualne żądanie Zamawiającego w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych
24, 48, 72 godzin „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
Ponadto, Wykonawca może zadeklarować dostarczenie wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych
zamawianych jednostkowo na indywidualnie żądanie Zamawiającego w terminach: do 24 godzin, do 48 godzin i
do 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, z uwzględnieniem dni, w których Urząd Miejski pracuje (soboty,
niedziele oraz inne dni wolne od pracy są wyłączone z naliczania godzin tj. np. w przypadku deklaracji terminu
dostawy do 24 godzin, zamówienie złożone o godzinie 13:00 w piątek winno być zrealizowane w poniedziałek do
godziny 13:00).
5. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według wzoru:
K = KC + KT
gdzie:
K – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,
KC – punkty uzyskane w kryterium cena brutto,
KT –punkty uzyskane w kryterium termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych
zamawianych jednostkowo na indywidualne żądanie Zamawiającego
6. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
7. Na podstawie art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli wykonawca złoży 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę w pkt 12 formularza ofertowego
(Załącznik Nr 1 do SIWZ) 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.
8. Na podstawie art. 91 ust. 4 uPzp, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Zgodnie z art. 91 ust. 6 uPzp, wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Zamawiający zwraca uwagę wykonawcom, którzy złożą oferty, o zapisach art. 90 uPzp (dot. rażąco niskiej ceny
lub jej istotnych części składowych) w szczególności, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny, jeżeli Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej
ceny.
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Rozdział XV
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Aneta Grabowska, Izabela Geppert –
w sprawach merytorycznych.

2.

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) tj. poczta elektroniczną wysyłając
e-mail na adres: um_zamowienia@myslowice.pl

3.

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

4.

Powyższa zasada nie dotyczy oświadczeń i dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 lub 3a uPzp
oraz oferty, w stosunku do których zastrzeżona jest forma pisemna.

5.

Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/e-mail dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.
Rozdział XVI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca/y przed podpisaniem umowy zobowiązany/i jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 uPzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 141 uPzp.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy/ów w jednej lub w kilku następujących
formach:
– pieniądzu,
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
– gwarancjach bankowych,
– gwarancjach ubezpieczeniowych,
– 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 310
z późn. zm.). Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa w art. 148
ust. 2 pkt 1-3 uPzp wymagać będzie uprzedniej zgody Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie poręczenia/gwarancji powinno spełniać
następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna – warunki
poręczeń/gwarancji wymagają przed podpisaniem umowy akceptacji Zamawiającego – zapisy dokumentów
winny gwarantować nieodwołalne wypłacenie należności.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca/y wpłaca/ją przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca/y może/mogą wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający, przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy/ów.
9. W trakcie realizacji umowy wykonawca/y może/mogą dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach
określonych w art. 149 uPzp.
10. Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy szczegółowo określa projekt umowy
(Załącznik Nr 6 do SIWZ).
Rozdział XVII
WARUNKI DOTYCZĄCE UMOWY
1. Wzory umów, określające warunki, na których Zamawiający zawrze umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego, zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umów w przypadkach określonych
w § 11 projektu umowy.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
Rozdział XVIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej opisane
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział XIX
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach i w zakresie
określonym w art. 92 ust. 1 uPzp.

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
2.1 Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania umów.
2.2 Umowy zostaną zawarte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 94 uPzp.
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2.3 Wykonawca przed podpisaniem umów zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie winna
zawierać:
2.3.1

Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia).

2.3.2

Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, powiększony o okres rękojmi i gwarancji jakości.

2.3.3

Oświadczenie, że wszyscy partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte
wykonanie zamówienia, za odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

2.3.4

Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań.

2.3.5

Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu
zamówienia.

2.3.6

Oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności
od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów
(współwykonawców) razem i z każdego z osobna.

2.4 Przed podpisaniem umów Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające:
2.4.1

Dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obowiązujący
nieprzerwanie w okresie realizacji przedmiotu umowy wraz z dokumentem potwierdzającym
opłacenie składki w wysokości proporcjonalnej do terminu realizacji przedmiotu umowy.

2.4.2

Zbiorcze zestawienie cen jednostkowych poszczególnych rodzajów tablic.

2.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
określone w art. 93 ust. 1 uPzp. Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne
niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umów.
2.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy uPzp oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
2.7 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umów winny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umów, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do przedłożonej oferty.

Rozdział XX
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1,
41-400 Mysłowice; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Powstańców 1;
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2) inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice jest Pan Marcin
Patałąg , email: m.patalag@um.myslowice.pl; tel. (32) 31-71-245;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do
siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.” (znak
sprawy ZP.271.1.17.2020.LŁ)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn.
zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w
trybie zamówień publicznych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
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11) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
12) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw
Załącznik Nr 6 – Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Załącznik Nr 7 – Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik
Załącznik Nr 8 – Wzór umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

/ pieczęć firmowa /

pełna nazwa Wykonawcy:
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż
wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia)

..........................................................................................................................................................................................
adres siedziby Wykonawcy:
ulica..................................................................................................................................................................................
kod,
miasto………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
NIP ...................................................................................................................................................................................
REGON ...........................................................................................................................................................................
Bank …………………………………………..nr rachunku bankowego………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: ………………………………………………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………..
nr telefonu ........................................
Urząd Miasta Mysłowice,
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
FORMULARZ OFERTY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych
samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.”
(znak sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ)

1.

Oferuję/emy wykonanie
oraz projekcie umowy za:

przedmiotu

zamówienia

zgodnie

z

wymaganiami

określonymi

w

siwz

1.1. Cena brutto jednej szt. tablicy samochodowej: ………….…..….. PLN
(słownie: ..……………..………….……………………………….…………..……...) x przewidywana ilość tablic samochodowych:
40 000 szt. = cena brutto: ……………..….. PLN (słownie: ..………………………………………….……………………………..).
1.2. Cena brutto jednej szt. tablicy motocyklowej lub motorowerowej: ……………….….. PLN
(słownie: ....………………...………………………..) x przewidywana ilość tablic motocyklowych lub motorowerowych:
1 300 szt. = cena brutto: ……………..….. PLN (słownie: ..…………………………..……………..……………………………..).
1.3. Ogółem łączna cena brutto (ppkt 1.1 + 1.2) wynosi: ………………..….. PLN
(słownie: ..…………………………………..…..…………………………………………..).
2. Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych zamawianych jednostkowo na
indywidualne żądanie Zamawiającego ………….. godz.
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3. Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji umowy.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (w tym
ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
8. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy powierzyć
podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/.
Zakres zlecany podwykonawcy

Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są znane)

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału
Podwykonawcy).

9. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1292).
10. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …….., niniejsza oferta
oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym
dostępem.
11. Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): …………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Oświadczamy, że: towary objęte zamówieniem: ………………………………………………………….…. [określić nazwę
(rodzaj) towaru i podać wartość bez podatku dla każdej z pozycji objętych tym mechanizmem] skutkują po
stronie Zamawiającego do zastosowania tzw. „mechanizmu odwróconego obciążenia VAT”.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
14. Oświadczamy, że:
a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty,
zgodnie z art. 6 i 9 RODO,
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b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu,
c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania
oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO,
d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie
osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp protokół wraz
z załącznikami jest jawny oraz iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje
składane przez wykonawców.
15. Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, w szczególności:
a) zapewniamy, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych
danych osobowych,
b) zapewniamy, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym
wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,
c) zapewniamy, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do
tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,
d) zapewniamy, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych
danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,
e) zapewniamy, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym
kanałem,
f) zapewniamy, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą
powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,
g) zapewniamy, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych,
a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych
z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego
Rozporządzenia.
16. Oświadczamy, że prowadzimy dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na
żądanie administratora udostępnimy wskazaną dokumentację.

Oferta zawiera: ......... ponumerowanych stron
Data: ..........................................

…….………………………………………………………………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Mysłowice,
Miasto posiadające prawa powiatu
ul. Powstańców1
41-400 Mysłowice
Wykonawca:
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………….………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: uPzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych
samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.”
(znak sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ)
prowadzonego przez Gminę Mysłowice, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
………………………….……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………………………………………………………..……
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów:

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………...,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………………………….….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………………………………………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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), dnia ………….……. r.
………………………………………………………………………………………..…………
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Mysłowice,
Miasto posiadające prawa powiatu
ul. Powstańców1
41-400 Mysłowice
Wykonawca:
………………………………………………………..……….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………..……………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: uPzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN.

„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych
samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.”
(znak sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ)
prowadzonego przez Gminę Mysłowice, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
………………………………………(miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………………………………………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 uPzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………(miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………………………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………………(miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………………………………………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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), dnia ………….……. r.
………………………………………………………………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
.............................................
(pieczęć firmowa podmiotu)

................................, dnia ………………. 2020 r.
(miejscowość, data)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W imieniu podmiotu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

zobowiązuję/emy/ się na podstawie art. 22a uPzp, iż do realizacji zamówienia na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych
samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.”
(znak sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ)
– oddam/y/ do dyspozycji wykonawcy:
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….…
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

………………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………..…………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia,
lub sytuację finansową lub ekonomiczną* określając:

tj.

zdolności

techniczne

lub

zawodowe*

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: ……………………..………………………………………..…….…..…….;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego: …………………….……………….……………………………………………..…………………………………………………………………….…;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia,* kwalifikacji zawodowych* lub doświadczenia,* zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą: ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić.
..………………….………………………………………………………………..………………………………………………………
(pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby/osób/ uprawnionej/ych/ do jego reprezentowania)

UWAGA – Ad. pkt 4!
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te (jako podwykonawcy) zrealizują usług, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych
samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.”
(znak sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ)
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

Przedkładamy wykaz dostaw potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej.

Lp.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

Daty wykonania zamówienia
/rozpoczęcie –zakończenie
/pełne daty dd/mm/rrrr/

Podmiot na rzecz, którego
została wykonana lub jest
wykonywana dostawa

Wartość zamówienia
[PLN]

1.

...

……………………………………(miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………………………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
...................................................................................
(w przypadku wykonawców występujących wspólnie
pieczęć firmowa każdego z nich)

................................, dnia ………………. 2020 r.
(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO
W imieniu Wykonawcy:
……….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..……….…….
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….....…………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

udzielam/y/ pełnomocnictwa Wykonawcy:
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….….…………
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………….……………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych
samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.”
(znak sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ)
w zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….…………..…………………..
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…………….…………….…
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…….………….…………….………..

………………..………………………………………………………
(pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby/osób/
uprawnionej/ych/ do jego reprezentowania)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
...............................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

................................, dnia ………………. 2020 r.
(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO
W imieniu Wykonawcy:
……….………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………..…
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……….……………………………………………………………………………………………………………………………….……..………..………..………………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

udzielam/y/ pełnomocnictwa – pełnomocnikowi:
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….………..……
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………..
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych
samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.”
(znak sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ)

w zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………..………………….
.……………………………………………………………………………………….…………………………………..………….………..….……………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………..…..……..………..

………………..………………………………………………………
(pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby/osób/
uprawnionej/ych/ do jego reprezentowania)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
(projekt umowy)

UMOWA nr …………………...
o dostawę tablic rejestracyjnych
zawarta w dniu ………............ roku w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, pomiędzy: Gminą Miasto
Mysłowice zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
……………………………………………… – ………………………… przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mysłowice - Lidii Łazarczyk
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
posiadającym:
NIP: …………………………………… REGON: …………………………….… wpis ……………………………………
§1
1. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Sukcesywne wykonywanie
i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych
i motorowerowych” Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania produkcję i dostawę
samochodowych, motocyklowych i motorowerowych tablic rejestracyjnych (w tym tablic zwyczajnych,
indywidualnych, profesjonalnych, do oznaczania pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem, zabytkowych,
tymczasowych) dla pojazdów zgodnie z wzorem określonym przez stosowne przepisy na każdorazowe zlecenie
Zamawiającego, które będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
2. W ramach przedmiotu umowy przewidywana ilość w odniesieniu do:
1) tablic samochodowych wynosi 40 000 sztuk, tj. ok. 13 330 sztuk rocznie
2) tablic motocyklowych i motorowerowych wynosi 1300 sztuk, tj. ok. 430 sztuk rocznie.
Ilości, o których mowa wyżej są orientacyjne, ustalone na podstawie zużycia przez okres ostatnich trzech lat oraz
przewidywanego zapotrzebowania i mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie spowodują
zwiększenia łącznie kwoty brutto określonej w par. 4 ust. 1. Zmiana ilości tablic rejestracyjnych nie wymaga aneksu.
Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację całości dostawy w powyższych ilościach.
3. Wykonawca przyjmuje na siebie odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do likwidacji (przygotowanych
przez punkty rejestracji w postaci paczek po 25 szt. o zawartości opisanej w dodatkowych protokołach przekazania)
i ich fizyczną kasację zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Koszty załadunku i rozładunku tablic
rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych przygotowanych do złomowania oraz koszty ich złomowania obciążają
Wykonawcę.
4. Wykonawca dostarczy partię tablic rejestracyjnych w terminie nie dłuższym niż ………... godziny od daty złożenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego.
5. Zamówienie w trybie awaryjnym i reklamacyjnym wraz z dostawą dla 1 kompletu tablic Wykonawca zrealizuje
w terminie nie dłuższym niż …………….. godziny od daty złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy wtórniki tablic rejestracyjnych w terminie nie dłuższym niż ......……. godzin od daty złożenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego.

29
„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych.”

Gmina Miasto Mysłowice

Nr sprawy: ZP.271.1.17.2020.LŁ

6. Zamawiający może złożyć zamówienie na tablice rejestracyjne e-mailem na adres …………………………………………,
telefonicznie pod numerem ………………………………….., za pośrednictwem aplikacji ……………………. dostarczonej przez
Wykonawcę lub pisemnie.
W przypadku zmiany adresu e-mail, nr faksu lub telefonu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać aktualne dane.
Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień umowy i nie wymagają aneksu.
7. Przez zgłoszenie w trybie reklamacyjnym Zamawiający rozumie niezgodność wykonania tablic rejestracyjnych ze
złożonym zamówieniem, niedomalowanie tablicy, uszkodzenie, błędny numer itp. Przez zgłoszenie w trybie
awaryjnym Zamawiający rozumie tryb, w którym będzie realizowana dostawa wtórników tablic rejestracyjnych
w przypadku kradzieży.
8. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawcy/ów / z udziałem podwykonawcy/ów
w następującej części ……………………………………………..*.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo dostaw, które wykonuje oraz podwykonawcy/ów/, którym/i/ się posługuje lub przy pomocy
którego/ych/ wykonuje przedmiot umowy.*
10. Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
………………………….. na kwotę ……………………. zł, która stanowi 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
brutto Zamawiającego wynikającego z par. 4 ust. 1.
11. Strony postanawiają, że:
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota…………………... zł stanowi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia dostawy ostatniej
partii tablic i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………………...przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń
z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona do 15 dni kalendarzowych liczonych od upływu okresu
rękojmi za wady dostawy ostatniej partii tablic.
§2
Każde zlecenie będzie określać ilość tablic wraz z ich rodzajem do wykonania i termin realizacji zlecenia.
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania
łącznie kwoty brutto, określonej w § 4 ust. 1.
§4
1. Maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty netto ……………………. + VAT 23%:
…………………………., tj. brutto: .…………………………... zł. zabezpieczonej na ten cel w budżecie, w tym:
1) w 2021 r. kwoty brutto: …………….……. zł.
2) w 2022 r. kwoty brutto: ………………….. zł.
3) w 2023 r. kwoty brutto:…………………... zł.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany kwot przypisanych do wydatkowania w poszczególnych latach (kwoty te
mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu) w ramach wartości umowy.
Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień umowy i nie wymagają aneksu.
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W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego łączna ilość i wartość zrealizowanych zamówień nie może
przekroczyć wartość umowy, jednakże może być od niej niższa.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest iloczynem dostarczonej ilości tablic rejestracyjnych i zaoferowanych w złożonej
ofercie cen jednostkowych, w tym:
1) cena netto jednej sztuki tablicy samochodowej: ……………..…………………………………………………………………..
tj. cena brutto jednej sztuki tablicy samochodowej: …………………………………………………………………………………
2) cena netto jednej sztuki tablicy motocyklowej lub motorowerowej: ……………..…………………………………….
tj. cena brutto jednej sztuki tablicy motocyklowej lub motorowerowej: ………………………………………………….
3. Ceny poszczególnych rodzajów tablic, określone w ust. 2 są cenami ryczałtowymi i obejmują koszt wytworzenia
tablic, koszty ich dostarczenia, odbioru i złomowania. Ceny te nie będą zmieniane w trakcie wykonywania umowy
z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 2.
§5
1. Podstawę dla wystawienia faktury stanowi potwierdzenie odbioru dostarczonej partii tablic przez
Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie płatne jest częściami, stosownie do zakresu zrealizowanej dostawy w oparciu o fakturę
Wykonawcy i dowód dostawy.
§6
1. Należność za dostarczone tablice będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy/ów wraz z protokołem
zamówienia wykonaną przez podwykonawcę/ów i jej wartość oraz oświadczeniem
o otrzymaniu od wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia.*

terminie do 30 dni
VAT, a w przypadku
określającym część
podwykonawcy/ów

2. Faktury VAT należy wystawić na nabywcę: Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, NIP: 222-0012-288; Odbiorca: Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice.
3. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku posiadania zadłużenia wymagalnego w stosunku do Gminy Mysłowice, Wykonawca wyraża zgodę
i wnosi o potrącenie kwoty zadłużenia z należności za przedmiotowe zamówienie.
Niniejsze oświadczenie należy traktować jako wniosek w sprawie dokonania potrącenia w myśl art. 64 ustawy
ordynacja podatkowa.
5. Strony oświadczają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności - tzw.
split payment, tj. płatność kwoty odpowiadającej należnemu podatkowi od towarów i usług nastąpi na
wyodrębniony rachunek wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek właściwy do zapłaty jest rachunkiem bankowym posiadającym
funkcjonalność split payment, a w przypadku zwrotu płatności na skutek braku możliwości zrealizowania płatności
w ten sposób zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu z płatnością, a wykonawca nie będzie dochodził
odsetek od wypłaty dokonanej z ewentualnym przekroczeniem terminu umownego.
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§7
Wykonawca oświadcza, że udziela 48 miesięcy gwarancji na tablice rejestracyjne będące przedmiotem umowy,
której bieg rozpoczyna się dla każdej partii tablic rejestracyjnych od dnia ich bezusterkowego odbioru przez
Zamawiającego.
§8
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy tablic rejestracyjnych wadliwych lub wykonanych
niezgodnie
z wzorem określonym przez stosowne przepisy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej ich wymiany na wolne
od wad na koszt własny.
§9
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Strony zobowiązują się do zapłaty kar
umownych.
2. Strony umowy ustalają następujące kary umowne:
1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za opóźnienie w dostawie poszczególnych partii tablic rejestracyjnych (w tym zamawianych w trybie awaryjnym,
reklamacyjnym, wtórniki) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminów
określonych w § 1 ust. 4,5,6,
b) za opóźnienie w usunięciu wad w ustalonym terminie w wysokości 150,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony
od dnia uzgodnionego przez Strony umowy na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10
% wartości umowy brutto lub jej części,
2) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w
wysokości 10 % wartości umowy brutto lub jej części, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności określonych w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Stronom umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona
szkoda przewyższa wartość kary umownej.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy, ani
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia w każdym
czasie od umowy, w całości lub części (według swego uznania), jeżeli:
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
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2) majątek wykonawcy został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego lub Wykonawca zrzekł się majątku na
rzecz wierzycieli,
3) otwarto likwidację Wykonawcy albo istnieje zagrożenie niewypłacalnością Wykonawcy,
4) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zaniedbuje zobowiązania
umowne, 5) Wykonawca podzleca całość lub jakąkolwiek część dostaw lub dokonuje cesji umowy lub przelewu
wierzytelności bez wymaganego uzgodnienia,
6) Wykonawca nie usuwa w zakreślonym przez Zamawiającego terminie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy – w sytuacji, o jakiej mowa w
ust. 1 pkt 1, powinno zostać złożone Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od zajścia okoliczności
uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
3. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu gwarancji
i rękojmi w zakresie zrealizowanych dostaw oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu
do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę, o której mowa w ust. 1 w odniesieniu do:
1) części zamówienia w przypadku zlecenia jej wykonania podwykonawcy/om w okresie realizacji przedmiotu
umowy* 2) wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowe, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany przepisów prawnych określających wzory tablic rejestracyjnych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust, 2 pkt 2 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych obowiązujących przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której ust.2 pkt 2 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego.
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6. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 2 pkt 2 lit. b i c mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
7. W celu dokonania zmiany umowy o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i c Wykonawca jest zobowiązany wystąpić
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przedkładając odpowiednie kalkulacje
i dokumenty w tym między innymi kopie umów z pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia,
dokumenty/deklaracje ZUS:
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia;
2) określające stopień w jakim zmiana o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i c wpłynie na wysokość wynagrodzenia.
8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 7 nastąpi od dnia:
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni
kalendarzowych licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów; lub
2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego
w ust. 8 pkt 1.
9. Zmiany wynagrodzenia w zakresie określonym w ust. 2 pkt. 2 mogą dotyczyć jedynie niezrealizowanej części
zamówienia.
10. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6, ust. 1a do 1e oraz ust. 2 i ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać cesji
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 13
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych umową ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.
§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta wykonawcy.
3. Zbiorcze zestawienie cen jednostkowych z określeniem netto, VAT, brutto poszczególnych rodzajów tablic.
§ 16
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egz. dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
Wykonawca:

Zamawiający:

* zapis ma zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy/ów.
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