
 
Projekt pn. Razem dla rozwoju aglomeracji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 
 

 

STOWARZYSZENIE  

AGLOMERACJA OPOLSKA 

PLAC WOLNOŚCI 6, 45-018 OPOLE 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu  

pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 

nr referencyjny: DMEiRP.270.20.2019 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

Bernadeta Lisson-Pastwa 

 

/~/ 

 

P.O. Zastępcy Dyrektora Biura 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

 

                                                                       Opole,  6 sierpnia 2019 r. 



 
Projekt pn. Razem dla rozwoju aglomeracji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 
 

SIWZ – Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem dla 
rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 
Strona 2 z 45 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. PLAC WOLNOŚCI 6, 45-018 OPOLE 

REGON: 161568833, NIP: 754-30-78-725 

tel. 77/ 54 17 931 – 934,  

fax 77/ 44 59 612 

adres strony internetowej: www.aglomeracja-opolska.pl  

adres e-mail: biuro@ao.opole.pl,   zamowienia@ao.opole.pl 

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

2. Na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przyjmuje się następującą 

terminologię (skróty): 

 „ustawa Pzp” lub „ustawa” – ustawa Prawo zamówień publicznych 

 „SIWZ” lub „Specyfikacja” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

  „OPZ” – opis przedmiotu zamówienia 

3. Zamawiający zastosuje tzw. odwróconą procedurę oceny ofert, określoną w art. 24aa ustawy Pzp, 

zatem sposób oceny, wynikający z przedmiotowej procedury będzie następujący:  

1) w pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny przedmiotowej ofert, tj. pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty, określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, w tym: 

a) umożliwi dokonanie wyjaśnienia treści oferty przez Wykonawcę - (art. 87 ust. 1 Pzp), 

b) dokona poprawienia omyłek - (art. 87 ust. 2 Pzp), 

c) dokona analizy ceny ofert pod kątem rażąco niskiej ceny - (art. 90 Pzp), 

2) następnie Zamawiający dokona wstępnej oceny ofert pod kątem ustalonych w postępowaniu 

kryteriów oceny ofert, opisanych w niniejszej Specyfikacji - (art. 91 ustawy Pzp),  

3) po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza (uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokona oceny 

podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada podstawy wykluczenia i zweryfikuje warunki udziału  

w postępowaniu - (art. 22 i art. 24 ustawy Pzp), tj.:  

a) zbada oświadczenie wstępne Wykonawcy,  

b) zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.  

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z opisaną powyżej, odwróconą procedurą oceny ofert, ma 

zastosowanie art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp, służący uzupełnieniu dokumentów, oświadczeń lub 

pełnomocnictw oraz wyjaśnieniu treści dokumentów. 

 

 

http://www.aglomeracja-opolska.pl/
mailto:biuro@ao.opole.pl
mailto:zamowienia@ao.opole.pl
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III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów 

promocyjnych w ramach projektu pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym staraniem i na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku 

nr 7 do SIWZ. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we 

wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.  

5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji 

zamówienia polegających na przygotowaniu, oznakowaniu i dostawie gadżetów promocyjnych  

w ramach projektu pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands). 

(Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia osobiście na zasadzie samozatrudnienia jest liczony 

jako jedna osoba).  

6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych  

z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego i w przypadku zmiany którejkolwiek  

z osób, o których mowa w pkt. 5 przedstawi Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 5 dni 

oświadczenie własne lub podwykonawcy w formie wykazu osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, które będą wykonywały czynności przy realizacji zamówienia.  

- w wykazie należy podać: imiona i nazwiska osób, rodzaj wykonywanych czynności 

oraz wymiar etatu zatrudnienia,  

- wykaz winien zawierać wyraźne oświadczenie, iż dotyczy osób zatrudnionych na 

umowę o pracę i być podpisany przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

b) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym 5 dni 

przedstawi Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne, za ostatni miesiąc pracy wykazanych pracowników.  

c) Brak przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6 

lit. a) i b) w wymaganych terminach, skutkować będzie naliczeniem kar umownych,  

o których mowa we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia 

podstawowego. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 

z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
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10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

w postępowaniu. 

11. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty 

równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych  

w opisie). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie 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, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.  

Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich 

dokumentów potwierdzających tą równoważność. 

12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe 

Kod CPV: 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe 

Kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych 

Kod CPV: 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne 

 

13. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 

Zamawiającego www.aglomeracja-opolska.pl oraz w siedzibie Zamawiającego - Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska w Opolu, ul. PLAC WOLNOŚCI 6, 45-018 OPOLE. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie 

30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający dostarczy logotypy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

2. Termin, w tym warunki wszelkich uzgodnień oraz akceptacji, na etapie realizacji zamówienia, 

określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj.: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie (posiadają 

udokumentowane potwierdzenie) co najmniej 1 zamówienie w zakresie przygotowania, 

oznakowania i dostawy gadżetów promocyjnych o wartości minimum 8 000,00 złotych 

brutto (przez jedno zamówienie rozumie się usługę wykonywaną na podstawie umowy 

zawartej z jednym zamawiającym o wartości minimum 8 000,00 złotych brutto).  

http://www.aglomeracja-opolska.pl/
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VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

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

2) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, tj; 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło 

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2. Środki naprawcze (self - cleaning): 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 

ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wyłączenia), może, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy.  

2) Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy 

będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody.  
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4) W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć 

Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

1. Do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (oryginał), stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - (art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie 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. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

– warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, 

dotyczące tych podmiotów (zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu). 

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania 

Zamawiającego oraz składa oświadczenie w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia. 

 

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT: 

2. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów - (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.), 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania spełnienia 
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warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp), tj.:  

1) wykaz usług 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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według 

załącznika nr 5 do SIWZ),  

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi 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. 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. 

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,   

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie 

w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą: „spełnia – nie 

spełnia”. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp - jeżeli będzie to niezbędne 

do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 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. 

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż 

PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP  

z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                                 
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w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

8. Dokumenty dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polski. 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Wykonawca składa zamiast dokumentu, o którym mowa: 

a) w ust. 3 pkt 3 - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu; 

4) dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA 

ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22a USTAWY PZP, ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

1. Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych - (art. 22a ust.1 ustawy Pzp). 

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, zgodnie ze wzorem 

zobowiązania stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - (art. 22 a ust.2 ustawy Pzp).         

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
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w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 - (art. 22a ust. 3 ustawy Pzp). 

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 - ( art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).        

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1).  

6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 SIWZ powołuje 

się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, które składa wraz z ofertą - 

wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp 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 może zażądać 

dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy inny 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.  

8) Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że 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. 

2. Podwykonawstwo. 

1) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw firm 

Podwykonawców, jeśli jest to wiadome na tym etapie postępowania dla Wykonawcy. 
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2) Powyższe dane dotyczące podwykonawstwa, Wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu 

oferty (zał. nr 1 do SIWZ) oraz w oświadczeniu wstępnym (zał. nr 2 do SIWZ). 

3) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru powierzenia Podwykonawcom części 

zamówienia w trakcie realizacji prac, a nie zgłoszonego na etapie postępowania, Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego; Zastosowanie mają właściwe zapisy zawarte we wzorze umowy, stanowiącej 

załączniki nr 6 do SIWZ. 

3. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcja, spółki cywilne).  

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani  

są łącznie do spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak 

Wykonawcy występujący samodzielnie. Ponadto każdy z wykonawców zobowiązany jest do 

wykazania braku podstaw wykluczenia. Wobec powyższego, w przypadku wspólnego ubiegania się  

o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne (zał. nr 2 do SIWZ) składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie winno zatem potwierdzać 

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. 

2) Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

6) Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach 

(załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać 

dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy. 

7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w rozdz. VII ust. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców (oryginał). 

8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na 

wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie  

VII ust. 3 SIWZ, przy czym: dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdziale VII ust. 3 pkt 1)  

składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu,  
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w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale V ust. 1. SIWZ. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub faksu: 

1) pisemnie na adres: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole, 

2) mailem na adres: zamowienia@ao.opole.pl  

3) faksem na numer: 77/ 44 59 612. 

3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem użycia środków komunikacji elektronicznej lub faksu w rozumieniu ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku 

braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane 

przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub nr faksu podany przez Wykonawcę jest 

prawidłowy a pismo zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Wykonawcy 

z jego treścią. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy, tj. DMEiRP.270.20.2019. 

5. Każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (art. 38 ustawy Pzp): 

1) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert; 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania; 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 1; 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

mailto:zamowienia@ao.opole.pl
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1) Katarzyna Harnyś-Mielnik  - w zakresie merytorycznym, pod nr tel. 77 44 61 403, 

2) Agnieszka Rozmus - w zakresie proceduralnym, pod nr tel. 77 446 14 08 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Na podstawie art. 45 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający nie żąda od Wykonawców 

wniesienia wadium. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 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 zastrzeżeniem, 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. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wymagania podstawowe 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 

kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, 

CEIDG). Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego 

przez osoby do tego upoważnione. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą Specyfikacją 

formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i siedziby firmy. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

8) Ofertę należy zszyć, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek, 

zaleca się ponumerować strony oferty. 

9) Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami należy umieścić w zamkniętej kopercie, 

uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą 

(firmą) i dokładnym adresem Wykonawcy i zaadresowanej na Zamawiającego: 
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STOWARZYSZENIE  

AGLOMERACJA OPOLSKA 

PLAC WOLNOŚCI 6, 45-018 OPOLE 

 

opakowanie oferty należy opisać następująco: 

 

Oferta przetargowa na: Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych  

w ramach projektu pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 

- nie otwierać przed 14 sierpnia 2019 r., godz. 11.15 

 

W przypadku braku powyższych danych, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji 

otwarcia ofert. 

10) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

11) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone 

w sposób i w formie  przewidzianej dla oferty, z tym że koperta będzie dodatkowo oznaczona 

określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

2. Forma oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną  

i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, 

wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ  

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 

komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane 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. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: 
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prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. oraz przez podwykonawców, 

składane są w oryginale.   

8) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa  

w pkt. VII  składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

9) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem. 

10) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo wspólnie 

ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, którego z  nich dotyczą. 

11) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym 

podpisem.     

12) Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, 

podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo 

nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 

zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 

13) Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 k. k. grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na 

nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć 

wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego. 

14) Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo 

wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 

instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem 

publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla 

zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, 

działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest 

dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego. 

15) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

3. Zawartość oferty 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) oświadczenie(a) w formie oświadczenia własnego Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ  
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w zakresie wskazanym przez Zamawiającego sporządzone przez:   

a) Wykonawcę,  

b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli 

dotyczy, 

3) zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku gdy Wykonawca polegając na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na 

potrzeby realizacji zamówienia (według załącznika nr 4 do SIWZ), 

4) stosowne Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem 

kopię) lub dokument, z którego będzie wynikało umocowanie do podpisania oferty, 

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego. 

 

XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1481)), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca w biurze podawczym Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w Opolu 45-018, Plac 

Wolności 6, pierwsze piętro w terminie do dnia  14 sierpnia 2019 r.,  do godz. 11.00. 

2. Wymóg dochowania terminu złożenia oferty jest zachowany, jeżeli oferta w dniu 14 sierpnia 2019 r.               

o godz. 11.00  znajdzie się w biurze podawczym Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 

3. Oferty złożone po terminie, będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy, bez ich otwierania. 

 

XIV. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2019r. o godz. 11.15, w sali konferencyjnej (I piętro) Biura 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w Opolu przy ul. Plac Wolności 6. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Zatem obowiązkiem 

Wykonawcy jest wykonanie całości świadczenia względem zamówienia za oferowaną cenę 

ryczałtową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, 

przy uwzględnieniu wszystkich warunków i wymagań zawartych w SIWZ, OPZ i wzoru umowy.  

2. Cenę oferty należy podać w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem stawki podatku VAT obowiązującej w dacie składania 

oferty, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. 

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona cyfrowo i słownie, w złotych polskich, i z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
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5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, zostały określone we wzorze 

umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY KRYTERIÓW  

1. Ocenie i porównaniu ofert będą podlegały wyłącznie oferty nieodrzucone, złożone przez 

Wykonawców w niniejszym postępowaniu.  

2. Zamawiający będzie oceniał oferty według opisanych poniżej zasad oceny kryteriów, przyznając 

ofertom adekwatną do oceny punktację: 

 

Kryterium oceny ofert jest: 

nr Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

1 
Cena ofertowa 

brutto – „C” 
60% 60 

Cena najtańszej oferty (Cn) 

C = ----------------------------------------------  x 60 pkt 

Cena badanej oferty (Cb) 

2 

Termin 

wykonania 

zamówienia  

40% 40 

Wykonawca, który zaproponuje termin 20 dni 

kalendarzowych otrzyma 40 punktów.  

Dla terminu określonego w przedziale 21-30 dni, punkty 

będą liczone wg wzoru: 

(termin maksymalny – termin realizacji oferty badanej) 

x 4 pkt 

1) Sposób oceny kryterium „cena” 

 

Ocenie zostanie poddana całkowita cena oferty brutto. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym 

kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru opisanego powyżej.  

gdzie: 

C    – liczba punktów przyznana w kryterium ceny, 

Cn  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb  – cena oferty badanej (rozpatrywanej), 

Osiągnięta wartość procentowa wg powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej liczbie punktów. 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów. 

 

2) Sposób oceny kryterium „Termin wykonania zamówienia” 

a) Rozpatrywanie oferty wobec powyższego kryterium będzie się odbywać na podstawie informacji 

zamieszczonej przez wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

b) Termin realizacji zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 

do SIWZ, nie może być krótszy niż 20 dni kalendarzowych i nie może być dłuższy niż 30 dni 

kalendarzowych.  

c) W przypadku braku wpisania jakiejkolwiek wartości w powyższym kryterium, oferta zostanie 
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odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z treścią SIWZ. 

d) W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje termin krótszy niż 20 dni kalendarzowych bądź dłuższy 

niż 30 dni kalendarzowych jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp, jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej opisanych kryteriów, Zamawiający uzna za 

taką, która uplasowała się na najkorzystniejszej pozycji rankingowej ofert, pod warunkiem pozytywnej 

weryfikacji oceny przedmiotowej, o której mowa w rozdziale II ust. 3 pkt SIWZ.  

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  

niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli informacja ta została 

przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli została przesłana w inny 

sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  

5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu kolejny 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, stosownie do treści 

art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie. Przewidywane zmiany do 

umowy zawarte są w dołączonych do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorze 

umowy, stanowiącej zał. nr 6 do SIWZ. 

5. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie niniejszego  

zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 

2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej, 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

5) zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej Specyfikacji, 

6) podlega unieważnieniu:  

a) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz  

b) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę na zasadach określonych w art. 145a ustawy Pzp. 
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XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Na podstawie art. 147 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy Pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej, są: 

1) Odwołanie 

a)  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

b) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

c)  odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

e) odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

2) Skarga do sądu. 

a)  na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
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Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

 

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz Oferty; 

2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wstępnego Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków 

udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia; 

3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

4. Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów; 

5. Załącznik nr 5 – wzór wykazu wykonanych usług. 

6. Załącznik nr 6– wzór umowy; 

7. Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 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", informuję, że: 

1. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska z siedzibą w Opolu (45-018) ul. Plac Wolności 6,              

biuro@ao.opole.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (Paulina Budziak, paulina.budziak@ao.opole.pl) 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie i celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Unii 

Europejskiej. Dodatkowo na podstawie podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „wytyczne” oraz te podmioty, którym 

mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, 

partnerzy, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania 

komputerowego;   

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach wyżej 

wymienionych programów oraz wytycznych, przez okres trwałości projektu (standardowo 5 lat), liczą

c od dnia jej przyznania; 
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6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest 

wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;   

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (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); 

c) 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 (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);   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

 



 
Projekt pn. Razem dla rozwoju aglomeracji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 
 

SIWZ – Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem dla 
rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 
Strona 21 z 45 

 

           Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty 
DMEiRP.270.20.2019 

 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska  
ul. Plac Wolności 6 
45-018 Opole 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  

 

Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu  
pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 

działając w imieniu i na rzecz niżej wymienionego/-ych Wykonawcy/-ów (w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie, podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków 

konsorcjum): 

Nazwa Wykonawcy 
lub Wykonawców występujących wspólnie 

 

Adres Wykonawcy 

 

NIP  

e-mail:  

Telefon/Fax  

 

1. OFERUJEMY wykonanie zamówienia: 

Lp. Nazwa Nakład Wartość netto  

(za cały nakład) 

Cena brutto  

(za cały nakład) 

1 Kamizelka odblaskowa z 

nadrukiem w etui 

100 sztuk   

2 Zawieszki na rower 500 sztuk   

3 Plecak 40 sztuk   

4 Bidon 50 sztuk   

5 Apteczka turystyczna/ 

rowerowa 

50 sztuk   

6 Powerbank (pojemność 

4 000 mAh) 

100 sztuk   

RAZEM   
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SŁOWNIE BRUTTO:  

 

Termin realizacji (liczba dni 

kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy) 

 

 

2. PODWYKONAWCY zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć następującą część (zakres) zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………....... 

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

(należy podać firmę - nazwę podwykonawcy i wskazać zakres podzleconej części zamówienia) 

 

3. Informujemy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług: 

……………………..……………………...……………………………………………………………………………………………… (wskazać, 

dla której części zamówienia), o wartości ……………………………………...…………. zł netto,  

UWAGA :  
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty,  
tj. w przypadku: 

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku  od towarów i usług, 

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych 
podatku VAT. 

 

4. Informujemy, że jesteśmy mikro/ małym/ średnim* przedsiębiorcą, zgodnie z definicją wynikającą  

z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.). 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

6. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7. Informujemy, że zaświadczenia dot. KRS*/ CEIDG* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem 

internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj.: https://prod.ceidg.gov.pl/ 

https://ems.ms.gov.pl (* niepotrzebne skreślić). 

8. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy  

w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie 

powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wyjaśnieniami do Specyfikacji oraz jej zmianami oraz ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

11. Ofertę składamy na …………. stronach.  

 

* niepotrzebne skreślić 
** wpisać właściwe 

 

 

Podpis(y): 
 

 
 

 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1)      

2)      

 
 
 
 
 

                                                 
1 rozporządzenie 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).  
 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie wstępne Wykonawcy  

 

DMEiRP.270.20.2019 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska  
ul. Plac Wolności 6 
45-018 Opole 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy 
lub Wykonawców 
występujących wspólnie 

 

Adres Wykonawcy 
 

NIP  

 

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem 
dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.  

1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

3. *) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

ust.. ….....................………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w np. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub np. 24 ust. 5 pkt  1, 2, 4, ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,    na podstawie np. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:  ................................................................................... 

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

*Wykonawca wypełnia pkt 3 jeżeli okoliczności tam wymienione go dotyczą, jeżeli nie –należy 

wpisać nie dotyczy.  

 

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
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a) polegam na zasobach innych podmiotów w następującym zakresie: 

nazwa (firma) podmiotu: ……..................................................................................................... 

adres podmiotu: ……........……………………………..……………………………………………….…………….………. 

zakres dla wskazanego podmiotu: ………………………………………………..…………………………………… 

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

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

b) zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom następujące części zamówienia: 

nazwa (firma) podwykonawcy ...................................................................................................... 

adres podwykonawcy: ..………………………………..…………………………….………………………………………….. 

zakres prac: …………………………………………………….……………………………………………………………….. 

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

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

5. Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.: .......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Oświadczam, że w stosunku do podwykonawców, którym zamierzam powierzyć część zamówienia w 

niniejszym  postępowaniu, tj.: ............................................................................................... (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień 

składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Podpis(y): 

 

 
 

 
l.p. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 
Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1)      

2)      
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Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie grupa kapitałowa 

 
DMEiRP.270.20.2019 

 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska  
ul. Plac Wolności 6 
45-018 Opole 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu  
pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 
 

 

1.  NIE NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym 

postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe;*** 

 

*2.  NALEŻYMY do grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu 

złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące 

dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.*** 

 

 

3.  NIE NALEŻYMY DO ŻADNEJ grupy kapitałowej, *** 

*** Wykonawca informuje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stawiając np. znak „X” w 
odpowiednim miejscu w odznaczonej kolumnie. 

*Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty 
częściowe w postępowaniu. 

 
UWAGA!: 

** w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na np. 24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie, oprócz 
oświadczenia w imieniu ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych), składa także każdy z wykonawców (wspólników spółki 
cywilnej) w swoim imieniu 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Podpis(y): 

 
 
 

 
l.p. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1)      

2)      

 
 
 

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składa ją każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 

 

Wyjaśnienie terminu grupa kapitałowa 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ilekroć w ustawie jest mowa o: 

• grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kont rolowani  w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 

• przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną mniemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej , które nie są działalnością 

gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej , 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach 

wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kont rolę, w rozumieniu pkt 4 (w np. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), nad 

co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji i, o której mowa w np. 13 (ww. 

ustawy) , 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 (w np. . 4 ww. ustawy) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

• przejęciu kont roli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę 

uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) 

, także na podstawie porozumień z innymi osobami,  
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b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) , także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 

(przedsiębiorcy zależnego) , 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym 

zgromadzeniu spółdzielni zależnej , także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) , 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez 

takiego przedsiębiorcę). 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie zobowiązanie innego podmiotu  

 
DMEiRP.270.20.2019 

 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska  
ul. Plac Wolności 6 
45-018 Opole 

 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU INNEGO 

 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

 na potrzeby realizacji zamówienia pn.: 
 

Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem 
dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 
 
 
 

Ja/My, niżej podpisani, ………………………………………………………………………..……......………………, reprezentując  
                                                           (Imię i Nazwisko składającego oświadczenie) 

 

……………………………………………………………………………………, z siedzibą …………...…………………………………..……… 
(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)                                                                   (adres podmiotu) 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

…………………………………………………………………………………….................…………………………………….……….……… 
(określenie zasobu – zdolność techniczna/ zdolność zawodowa1) 

Wykonawcy: .....................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………….................………………………….…………….….…………  
(nazwa Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą ............................................................................................... 

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

Ponadto oświadczam, że:  

1) udostępniam powyższemu Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie2: 

  

  

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący3: 
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3) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący4: 

  

  

4) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący5: 

  

  

5) 
udostępniając Wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia będę realizował usługi, których dotyczą udostępnione zasoby TAK/NIE* 
 

 
 
Podpis(y): 
 

 

 

 

 
 

 
l.p.       Nazwa Podmiotu   

       zobowiązanego 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 

zobowiązania w imieniu 
Podmiotu 

zobowiązanego 

 
Podpis osoby upoważnionej 
do podpisania niniejszego 

zobowiązania  
w imieniu Podmiotu 

zobowiązanego 

Pieczęć(cie) 
Podmiotu 

zobowiązanego 

Miejscowość 
i data 

1)      

2)      

 

 
 

1 należy wpisać zakres zasobów tj. zdolność techniczna bądź zdolność zawodowa 
2 W przypadku wiedzy i doświadczenia należy wpisać: 

należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, 
będące przedmiotem niniejszego zobowiązania; 
W przypadku dysponowania potencjałem technicznym należy wpisać: 
należy wymienić rodzaj zasobu, który będzie udostępniony Wykonawcy; 
W przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wpisać: 
należy wpisać imię i nazwisko osób oddanych do dyspozycji Wykonawcy; 
W przypadku zdolności finansowych należy wpisać: 
należy wpisać zakres, kwotę jaka będzie udostępniona Wykonawcy; 

3 W przypadku wiedzy i doświadczenia należy wpisać: 
należy wpisać w jaki sposób wiedza i doświadczenie podmiotu będzie wykorzystana podczas realizacji 
zamówienia np. czy będzie wykonywał część zamówienia jako podwykonawca, czy będzie udzielał 
konsultacji, na czym będą polegały konsultacje, jak często będą udzielane i w jakich sytuacjach; 
W przypadku dysponowania potencjałem technicznym należy wpisać: 
należy wpisać w jaki sposób potencjał będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia; 
W przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wpisać: 
należy wpisać w jaki sposób ww. osoby będą realizować zamówienie; 
W przypadku zdolności finansowych należy wpisać: 
należy wpisać w jaki sposób zasób będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia np. w przypadku polisy 
ubezpieczeniowej, środków finansowych proszę podać sposób w jaki Wykonawca będzie mógł z zasobu 



 
Projekt pn. Razem dla rozwoju aglomeracji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 
 

SIWZ – Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem dla 
rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 
Strona 31 z 45 

 

skorzystać; 
4 W przypadku wiedzy i doświadczenia należy wpisać: 

należy wpisać, w jakim zakresie podmiot trzeci będzie realizował zamówienie, w jaki sposób zostanie 
przekazana wiedza i doświadczenie np. czy będzie to podwykonawstwo, a jeżeli tak jaki zakres 
zamówienia będzie realizowany przez podmiot trzeci, jeżeli będą to konsultacje w jakim zakresie będą 
udzielane; 
W przypadku dysponowania potencjałem technicznym należy wpisać: 
należy wpisać w jakim zakresie potencjał techniczny będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia; 
W przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wpisać: 
należy wpisać jaki będzie zakres udziału osób w realizacji zamówienia; 
W przypadku zdolności finansowych należy wpisać: 
należy podać w jakim zakresie zasoby będą wykorzystane; 

5 należy podać okres na jaki zasób będzie udostępniony 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz usług 

DMEiRP.270.20.2019 

 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska  
ul. Plac Wolności 6 
45-018 Opole 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKAZU USŁUG 
 

Składając ofertę o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. 

 

Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu  
pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 
przedkładamy wykaz usług, zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V ust. 1 SIWZ, które zostały 
wykonane lub są wykonywane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

Lp. 

 
Nazwa 

zamówienia, zadania 
(podać krótki zakres) 

 

Podmioty, na 
rzecz których 
usługi zostały 
wykonane lub 

są nadal 
wykonywane 

Miejsce 
wykonania 

Data 
wykonania 

(ukończenia) 
dd/mm/rrrr 

Wartość 
umowna 

zamówienia 
(PLN brutto) 

 
 
 
 

    

 

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć DOWODY (referencje lub inne dokumenty, ewentualnie 
oświadczenie Wykonawcy), wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są 
wykonywane, określające czy wykazane powyżej dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 

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 w postępowaniu. 

Podpis(y): 

 

Lp. 

 

 

     Nazwa(y)      

     Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

1)      

2)      
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    Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy 

 

UMOWA nr ZP/AO/ ….. /2019 

 

zawarta w dniu …………………………. 2019 roku w Opolu pomiędzy: 

1. Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska z siedzibą w Opolu przy ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole,  

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII 

Gospodarczy KRS pod nr 0000485977, posiadającym nr NIP 754-30-78-725, REGON 161568833,   

 reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska – 

…………………………………………………., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

 

2. firmą …………………………….…………………….. z siedzibą w ……………………………….. przy ul. 

……………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…………………………………………………………………………………..  

w ……………………………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

……………….,  NIP: ………………., REGON: ……………….,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

lub  

………………………………..................................................z siedzibą w........................................   

…………..……….., przy ulicy ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

……………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

nr …………………, posiadającym REGON ………………. i  NIP ……………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  
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2. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. Przygotowanie, oznakowanie i dostawa 

gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem dla rozwoju aglomeracji 

(Agglomerations4 Borderlands). 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z opisem i na zasadach zawartych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i załączniku do niej w postaci Opisu przedmiotu zamówienia 

oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących załączniki do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie ……. dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki graficzne (logotypy) do zamieszczenia na gadżetach 

będących przedmiotem niniejszej umowy drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od dnia 

podpisania niniejszej umowy.    

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy. 

 

§3 

Wynagrodzenie, płatności 

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca 

otrzyma łącznie kwotę wynagrodzenia ……………….. zł brutto (słownie: 

……………………………………………………/100 zł brutto), w tym podatek VAT wg stawki obowiązującej  

w dniu wystawienia faktury. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie faktury końcowej, wystawianej 

przez Wykonawcę na kwotę wynikającą z umowy. 

3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia końcowej faktury VAT z tytułu prawidłowo 

wykonanej umowy, po podpisaniu przez obie strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy.  

4. Wartość całkowita przedmiotu umowy oraz ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 

umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy 

na podstawie: 

1) podpisanego przez strony bezusterkowego protokołu odbioru; 

2) prawidłowo wystawionej faktury VAT; 

3) oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy dotyczącego zatrudnienia co najmniej jednej 

osoby na umowę o pracę; 

4) dowodu zapłaty Podwykonawcom w przypadku prac wykonywanych przez Podwykonawców. 
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6. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany 

przedmiot umowy na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 

dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu z dniem podpisania 

protokołu odbioru oświadczenia Podwykonawcy, potwierdzającego faktyczne otrzymanie 

zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczenia będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej 

Wykonawcy bez jakichkolwiek konsekwencji dla Zamawiającego, wynikających z nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Fakturę należy wystawić na: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45 – 018 

Opole; nr NIP 754-30-78-725. 

9. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze. 

10. Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy bez 

jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki, których się podjął do wykonania na podstawie niniejszej 

umowy są mu znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza swoją 

zdolność i gotowość do ich wykonania zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz 

technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu najwyższej staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem potrzeb oraz 

specyfiki przedmiotu zamówienia oraz rzetelnie i terminowo.  

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zapewni kompetentnych 

pracowników oraz sprzęt w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym  

i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca, w przypadku roszczeń osób trzecich związanych z realizacją niniejszej umowy, ponosi 

przed nimi odpowiedzialność wyłączną.  

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały do wykonania przedmiotu umowy 

przekazane przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że przekazane przez niego materiały do wykonania przedmiotu umowy 

nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

8. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie  

i załącznikach do umowy. 
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9. Strony zastrzegają dla Zamawiającego prawo ostatecznej akceptacji materiału, wzoru i kolorystyki 

każdego gadżetu składającego się na przedmiot umowy przed wykonaniem nadruku i dostawą 

oraz prawo wyboru metody nadruku spośród dostępnych opcji przedstawionych przez 

Wykonawcę.  

10. W celu wykonania postanowień ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

w terminie do dnia ______ propozycje dostępnych metod nadruku oraz 3 propozycje dostępnych 

materiałów, wzorów i kolorystyki danego gadżetu do akceptacji. 

11. W przypadku gdyby żadna z przedstawionych zgodnie z ust. 10 propozycji Wykonawcy nie 

spełniała oczekiwań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia  

w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego kolejnych propozycji metody 

nadruku oraz 3 propozycji odpowiednio materiału, wzorów i kolorów, w zależności od tego, który 

z wymienionych elementów nie uzyskał akceptacji Zamawiającego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w toku realizacji przedmiotu umowy wszystkich 

uwag, sugestii i wskazówek Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. 

13. W razie, gdyby pomimo przedstawienia przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 11, kolejnych propozycji 

dotyczących metody nadruku oraz 3 propozycji odpowiednio materiałów, wzorów i kolorystyki, 

któryś z wymienionych elementów w dalszym ciągu nie spełniał oczekiwań Zamawiającego, będąc 

niezgodnym z treścią umowy i załącznikami do niej, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia Zamawiający władny jest zrealizować w terminie 7 dni, 

licząc od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę zgodnie z ust. 11, 3 kolejnych propozycji. 

 

§ 5 

Warunki dostawy, odbiory 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie fabrycznie 

nowym, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych i najwyższej jakości. 

2. Zamawiający nabywa przedmiot umowy  w chwili jego odbioru w miejscu dostawy. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić towaru w przypadku stwierdzenia wad towaru lub braków 

ilościowych dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego tj. Plac 

Wolności 6, 45-018 Opole, I piętro. Dostarczenie przedmiotu umowy obejmuje również 

wniesienie do siedziby Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia wad towaru lub braków ilościowych Zamawiający poinformuje o tym 

fakcie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę lub brak w terminie 

odpowiednim, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zawiadomienia go o wadzie lub braku i nie 

dłuższym niż 21 dni. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub braków ze względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 zostanie sporządzony stosowny protokół. 

7. Osobami upoważnionymi do podpisywania protokołów będą: 

a) Ze strony Wykonawcy: ……………………………………. 

b) Ze strony Zamawiającego: ………………………………    
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§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia objętego umową  

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3) za każdy przypadek nie zachowania należytej staranności przy wykonywaniu niniejszej umowy 

lub nieprzestrzegania przewidzianych wymagań lub procedur w wysokości  

5 % całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto za przedmiot umowy, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia.  

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, za wyjątkiem okoliczności, za 

które Zamawiający nie ponosi winy oraz okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym utraconego 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub niedotrzymania terminu wykonania 

umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania w wysokości utraconych przez 

Zamawiającego z tego tytułu środków pomocowych przyznanych na dofinansowanie realizacji 

przedmiotu umowy, pochodzących ze źródeł zewnętrznych, niezależnie od kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy; w takim przypadku kary będą potrącane automatycznie bez 

uzyskiwania zgody Wykonawcy, z faktury Wykonawcy. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmianę umownego terminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  

z następujących okoliczności: 
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1) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron 

niniejszej umowy, ujawnionemu po podpisaniu umowy, a powodującego niemożliwość 

wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; 

2) w przypadku opóźnienia w przekazaniu materiałów przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, 

które nie stanowią istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy - zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu 

stron, po stosownym uzasadnieniu, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w następujących 

przypadkach:  

1) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie,  

2) w przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, 

3) w przypadku nie respektowania przez Wykonawcę żądań i zaleceń Zamawiającego, 

wynikających z niniejszej umowy, 

4) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy o złej jakości, pomimo 

wcześniejszych bezskutecznych wezwań Zamawiającego do ich poprawy.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy nastąpi ze skutkiem 

natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy, na podstawie oświadczenia 

Zamawiającego złożonego w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do 

odstąpienia.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. O stwierdzonym 

naruszeniu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 

5. Za rażące naruszenie warunków umowy w odniesieniu do wykonywania przedmiotu umowy, 

określonego w §1 niniejszej umowy uważa się w szczególności: 

a) dwukrotne niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy, ustalonych niniejszą 

umową, 

b) nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy, niezrealizowanie przedmiotu umowy lub 

nienależyte jego wykonywanie. 
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§ 9 

Osoby do kontaktu 

1. W imieniu Wykonawcy do kontaktów w sprawach niniejszej umowy wyznaczony jest:  

………………………… tel. ………………, e-mail: ………………………………….. 

2. W imieniu Zamawiającego do kontaktów w sprawach niniejszej umowy wyznaczony jest:  

………………………… tel. ………………, e-mail: ………………………………….. 

3. Strony są uprawnione w każdym czasie zmienić osoby lub dane teleadresowe wskazane w ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu, przesyłając drugiej stronie stosowną informację na piśmie, faksem lub 

mailem. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie wymaga formy aneksu do umowy. 

5. Strony mogą udzielić upoważnienia do wzajemnych kontaktów w związku z realizacją niniejszej 

umowy wyznaczonym przez siebie osobom innym niż wskazane w ust. 1 i 2 . Strony wskażą te osoby 

na etapie trwania umowy w formie informacji przekazanej drogą elektroniczną.   

 

§ 10 

Pracownicy Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 

jednej osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na:  

przygotowaniu, oznakowaniu i dostawie gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem 

dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands), Wykonawca wykonujący przedmiot 

zamówienia osobiście na zasadzie samozatrudnienia liczony jest jako jedna osoba. 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne na dzień składania 

oświadczenie Wykonawcy oraz inne dokumenty wskazujące zatrudnienie przy realizacji 

zamówienia co najmniej jednej osoby na umowę o pracę.  

 

§ 11 

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 12 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 
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§ 14 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

....................................................................   ................................................................ 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 

DMEiRP.270.20.2019 

 
 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych  

w ramach projektu pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) według 

poniższej specyfikacji: 

Lp. Nazwa Liczba 

sztuk 

Opis Zdjęcie poglądowe* 

1. Kamizelka 

odblaskowa z 

nadrukiem w 

etui  

100 Kamizelka odblaskowa (kolor żółty 

lub pomarańczowy), 100% poliester, 

zgodna z ISO EN 1150, certyfikat CE, 

2 odblaskowe pasy poziome 2 kl. 

widoczności, zapinana na rzepy, 

rozmiar uniwersalny dla dorosłych, 

gramatura 120 gram/m2, kamizelka 

w etui z materiału. 

Nadruk naniesiony w sposób trwały, 

odporny na warunki atmosferyczne. 

Nadruk: flaga UE z podpisem oraz 

logo programu Interreg VA Republika 

Czeska – Polska, nazwa projektu. 

 

 

2. Zawieszki na 

rower 

500 Odblaskowe miękkie zawieszki 

wykonane z tworzywa, w komplecie 

mocowanie w postaci zapinanego 

łańcuszka, różne kolory. 

Nadruk monochromatyczny 

naniesiony w sposób trwały odporny 

na warunki atmosferyczne. Nadruk: 

flaga UE oraz logo programu Interreg 

VA Republika Czeska – Polska.  
 



 
Projekt pn. Razem dla rozwoju aglomeracji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 
 

SIWZ – Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem dla 
rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

 
Strona 42 z 45 

 

3. Plecak 40 Plecak turystyczny o pojemności 25 

litrów, wymiary orientacyjne 

19x27x49 cm, wykonany z poliestru 

minimum 600D, wzmocnienie 

technologią RIP-STOP, jedna komora 

główna zamykana na zamek, 1 

kieszeń przednia zamykana na 

zamek, 2 kieszenie boczne 

(siateczkowe lub zamykane), 

ściągany pasami bocznymi, szelki 

szerokie minimum na 5 cm 

wzmocnione i podszyte gąbką, 

regulowanej długości, wzmocniony 

uchwyt górny.  

Kolor:  

czarny (przeważający) – 20 sztuk 

szary (przeważający) – 20 sztuk 

Nadruk naniesiony w sposób trwały 

odporny na warunki atmosferyczne. 

Nadruk: flaga UE z podpisem oraz 

logo programu Interreg VA Republika 

Czeska – Polska, nazwa projektu.  

 

 

 

 

4. Bidon  50 Bidon/ butelka nietłukący, 

utrzymujący temperaturę napojów 

ciepłych i zimnych. Pojemność 

minimum 0,6 l., proszkowa powłoka, 

podwójne ścianki, izolacja 

próżniowa, wyposażony w uchwyt. 

Wykonany ze stali nierdzewnej. 

Kolor: 

25 sztuk – granatowy  

25 sztuk – srebrny  

Nadruk naniesiony w sposób trwały, 

odporny na warunki atmosferyczne. 

Nadruk: flaga UE z podpisem oraz 

logo programu Interreg VA Republika 

Czeska – Polska 
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5. Apteczka 

turystyczna/ 

rowerowa 

50 Apteczka turystyczna/ rowerowa z 

wyposażeniem.  

Pokrowiec wykonany z tkaniny 

cordura, zamykana na zamek, 

przezroczyste ściany przegród, 

wyposażona w system mocowania 

do paska, plecaka, torby, wymiary 

około 16 x 17 x 4 cm. 

Minimalne wyposażenie: 

 Chusta trójkątna - 1 sztuka  

 Opatrunek indywidualny 

typu M - 1 sztuka  

 Plastry z opatrunkiem - 1 

opakowanie (8 sztuk)  

 Chusta opatrunkowa 40 x 60 

cm - 2 sztuki  

 Opaska podtrzymująca 6 x 4 

cm - 2 sztuki  

 Koc termiczny 160 x 210 cm - 

1 sztuka  

 Rękawiczki lateksowe - 2 

sztuki  

 Chusteczki odkażające - 2 

sztuki  

 Instrukcja pierwszej pomocy 

wraz z numerami 

alarmowymi  

Wyrób musi posiadać oznakowanie 

CE. 

Nadruk naniesiony w sposób trwały, 

odporny na warunki atmosferyczne. 

Nadruk: flaga UE z podpisem oraz 

logo programu Interreg VA Republika 
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Czeska – Polska 

6. Powerbank 100 Minimalna pojemność: 4000 mAh, 

obudowa aluminiowa z diodą, 

wejście mikroUSB (1) oraz USB (2), 

Napięcie: 3.6V, 5V, 6.5V, 9V, 12V, 

dołączony kabel mikroUSB – USB, 

pakowany w kartonowe pudełko. 

Kolory: 

Czarny – 50 sztuk 

Srebrny mat – 50 sztuk  

Nadruk monochromatyczny 

naniesiony w sposób trwały odporny 

na warunki atmosferyczne. Nadruk: 

flaga UE z podpisem oraz logo 

programu Interreg VA Republika 

Czeska – Polska 

 

 

 

 

 
*UWAGA: wszystkie zdjęcia poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie 

produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie 

minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

II. Pozostałe wymagania: 

1. Wszystkie składowe przedmiotu zamówienia muszą zawierać elementy graficzne obowiązujące  

w ramach  Zasad promocji projektów  współfinansowanych w ramach Programu INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska opisanych w Podręczniku beneficjenta dofinansowania dostępnym pod 

adresem:    

http://pl.cz-pl.eu/jestem-beneficjentem-realizuj-projekt/podrcznik-beneficjenta-dofinansowania 

oraz w zasadach stosowania logotypów stanowiących załącznik nr 24 do przedmiotowego 

Podręcznika.   

Logotypy, które należy zamieścić na materiałach stanowiących przedmiot zamówienia (wersja 

podstawowa):  

a) Logo UE z podpisem 

b) Logo Programu 

W zależności od wielkości artykułu wersja klasyczna lub wersja przeznaczona dla drobnych 

gadżetów promocyjnych. 

W zależności od techniki wykonania nadruku pełna wersja kolorystyczna lub wersja 

monochromatyczna. 

http://pl.cz-pl.eu/jestem-beneficjentem-realizuj-projekt/podrcznik-beneficjenta-dofinansowania
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Dodatkowe informacje na temat stosowania znaków graficznych i kolorystyki oraz wzory znaków 

graficznych będą przekazywane przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy w kontaktach roboczych. 

2. Zamawiający zwraca uwagę, iż w związku z zasadami stosowania logotypów w ramach 

projektów współfinansowanych ze środków UE, wszystkie nadruki muszą zostać wykonane  

w technice zapewniającej trwałość i odporność na warunki atmosferyczne najodpowiedniejszej 

dla materiału, z którego wykonany jest dany element.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej akceptacji materiału przed wykonaniem 

nadruku oraz wyboru metody nadruku spośród dostępnych opcji przedstawionych przez 

wykonawcę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultacji i zatwierdzenia wzoru i kolorystyki każdego 

elementu będącego przedmiotem zamówienia przed dokonaniem dostawy. 

 

III. Termin realizacji: 

Zgodnie z umową. 

 

IV. Forma przekazania: 

Zamówione materiały należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (tj. Plac Wolności 6, 45-018 

Opole, I piętro z wniesieniem). Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i liczbą 

sztuk. 

 

 

 
 
 
 


