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Działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. 

Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 

Górnośląskiej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanym przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

– przeprowadzenie eventu promocyjno - informacyjnego związanego z zakończeniem 

zadania nr 15 pn.: „Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na 

odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu” w ramach festynu 

organizowanego dla mieszkańców przez Stowarzyszenie Aktywne Łagiewniki w Parku 

Amendy w Bytomiu – Łagiewnikach. 
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Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A. 

  41-506 Chorzów 

  ul. Inwalidzka 5 

  telefon (032) 246-60-61 (64/65), faks (032) 251-00-96 

www.tram-silesia.pl 

  e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania 

ustawy Pzp prowadzone jest w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym na stronie internetowej 

Zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.  

 

 

ROZDZIAŁ 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są działania promocyjne i informacyjne związane  

z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 

przeprowadzenie  eventu promocyjno-informacyjnego  związanego z zakończeniem 

zadania nr 15 pn. „Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej  

i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia  

w Bytomiu.” w ramach festynu organizowanego dla mieszkańców przez 

Stowarzyszenie Aktywne Łagiewniki w Parku Amendy w Bytomiu - Łagiewnikach. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej w skrócie SIWZ).  

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 28.06.2014 r. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  

 

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

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do SIWZ, tj.: 

- nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

- nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane 

http://www.tram-silesia.pl/
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prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

- nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

okresie wykonali co najmniej dwa eventy promocyjne za kwotę minimum  

10.000,00 zł netto każdy. 

Wartości wyrażone w walutach innych niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego 

kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

c) załączyli wymagane dokumenty, 

d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

stwierdzeniem: „spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach  

i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 4. 

3.  Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

poleganie na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia  

w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia.  

4. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego 

wykluczeni. 

5.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

ROZDZIAŁ 4 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

 

1. Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień 

składania ofert: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

c) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3. 

d) Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

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

potwierdzających, że Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu usług 
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zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 pkt 1 lit. b wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – załącznik 

nr 4. 

e) Koncepcja zorganizowania eventu związanego z zakończeniem zadania nr 15 pn.: 

„Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i ul. Łagiewnickiej na odcinku 

od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu”  – sporządzona 

indywidualnie przez Wykonawcę na podstawie wytycznych zawartych w Opisie 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5. 

f) Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione – załącznik  

nr 6. 
2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” i podpisem oraz imienną pieczątką przez osobę/y 

uprawnioną/e do podpisania oferty (zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru 

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE. 

 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Każdy z Wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do 

oferty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert oraz oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 SIWZ). Pozostałe 

dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 

 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie 

podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili składania oferty 

Wykonawca oświadczył, że prace wykona bez udziału podwykonawców. 

3. Na zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, Wykonawca musi uzyskać zgodę 

Zamawiającego. Każde wystąpienie o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 

musi mieć pisemne uzasadnienie. 

 

 



 

 5 

ROZDZIAŁ 7 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: 

-  faksem na numer: 32/251-00-96  

-  drogą elektroniczną e-mail: przetargi@tram-silesia.pl  

a następnie oryginały pocztą na adres: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5,  

41-506 Chorzów. 

3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej 

faksem lub drogą elektroniczną.  

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. 

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Joanna Olszówka – tel 32 246-60-61 wew. 411, 

b) Magdalena Borecka – Nurzyńska – tel. 32 256-36-61 wew. 308, 

c) Dorota Osadnik – tel. 32 246-60-61 wew. 417. 

 

ROZDZIAŁ 8 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa  

w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie SIWZ. 

5.  Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ.  

 

ROZDZIAŁ 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc 

od dnia składania ofert włącznie. 

 

ROZDZIAŁ 10 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  

w niniejszej SIWZ. 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl
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2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej 

odrzucenie. 

5. Ofertę stanowi oryginał wypełnionego Formularza ofertowego (załącznik nr 2) wraz  

z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami tj.:  

1)  dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, z którego powinien 

wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

sektorowego. 

3) stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, 

należy wpisać: „nie dotyczy”. 

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do 

prowadzenia działalności gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

9. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny być zaparafowane przez osobę 

upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 

10. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk 

„Formularz ofertowy” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

11. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową 

Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, na adres 

Zamawiającego: 

Tramwaje Śląskie S.A.  

  ul. Inwalidzka 5 

  41-506 Chorzów 

i oznaczonej: Przetarg pisemny, nr sprawy: UE/JRP/273/2012 

Nie otwierać przed: 20.06.2014 r. godz. 09:30 

Nieoznakowana koperta w wyżej wymieniony sposób może zostać otwarta przed 

terminem otwarcia ofert. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

14. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę każdej 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”. 

15. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 
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16. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy. W celu 

potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 

oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 

stosowne pełnomocnictwo). 

17. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty.  

 

ROZDZIAŁ 11 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2014 r. o godz. 09:15. 

2. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Tramwajów 

Śląskich S.A., Chorzów, ul. Inwalidzka 5, piętro I. 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.06.2014 r. o godz. 09:30 w siedzibie Tramwajów 

Śląskich S.A., w sali konferencyjnej, piętro I w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny. 

7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 

 

ROZDZIAŁ 12 

KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

 

1. Kryterium oceny ofert będzie:  

1. cena – 60%, 

2. jakość -  40%, 

2. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą tj.  

z największą liczbą punktów. 

3. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1%=1 pkt. Zamawiający zaokrągli 

ilość przyznanych punktów do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Oferta z najniższą ceną brutto – 60 pkt. 

Punkty pozostałych ofert w kryterium cena będą liczone wg proporcji matematycznej: 

 

 

 60x
Cob

Cn
Pc                                                   

 

 

Pc – ilość punktów w kryterium cena 

Cn – najniższa cena oferowana brutto 

Cob – cena oferty badanej brutto 
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5. W kryterium jakość ocena każdej ofert dokonywana będzie indywidualnie przez 

członków Zespołu przetargowego, na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę 

koncepcji zorganizowanie eventu związanego z zakończeniem zadania nr 15 pn.: 

„Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i ul. Łagiewnickiej na odcinku od 

granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu”  sporządzonej indywidualnie 

przez Wykonawcę na podstawie wytycznych zawartych w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wartość kryterium jakość dla każdej oferty będzie obliczana wg. następującego wzoru: 

 

%40
.......21

x
n

JnJJ
Pj  

 

Pj  – liczba punktów w kryterium jakość.  

n   –  liczba członków Zespołu przetargowego. 

Jn – indywidualnie przyznana przez n – tego członka Zespołu przetargowego ocena  

punktowa danej oferty 

 

Ocena każdej oferty, w kryterium jakość, dokonywana będzie indywidualnie przez 

członków Zespołu przetargowego na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę wraz 

z ofertą koncepcji zorganizowanie eventu związanego z zakończeniem zadania nr 15 

pn.: „Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i ul. Łagiewnickiej na 

odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu”. Przedmiotem 

oceny będzie: 

 Czytelność przekazu informacyjnego związanego z promocją Projektu pn.: 

„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 

Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (0 do 25 pkt); 

 Oryginalność i kreatywność koncepcji rozumiana jako zastosowanie nowych, 

unikalnych rozwiązań (0 – 25 pkt); 

 Spójność wszystkich elementów tworzących całość koncepcji. (0 lub 25 pkt); 

 Atrakcyjność planowanych działań, przyciąganie uwagi i zainteresowania 

grupy docelowej (0 lub 25 pkt). 

 

 

ROZDZIAŁ 13 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia  

w nim ceny za przedmiot zamówienia uwzględniając wszelkie rabaty, opusty itp., 

których Wykonawca zamierza udzielić.    

2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów 

związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją usługi opisaną  

w przedmiocie zamówienia jest ceną ryczałtową.  

4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, w wartości brutto w ujęciu liczbowym  

i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto. 
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5. Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do 

zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej 

ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego 

zastosowania. 

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający  

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. 

10. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalona na cały okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

 

ROZDZIAŁ 14 

FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą nie później niż 

przed upływem terminu związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ 15 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia sektorowego, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z uwzględnieniem treści oferty. 
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ROZDZIAŁ 16 

INFORMACJE   DOTYCZĄCE   WALUT   OBCYCH,   W   JAKICH   MOGĄ   BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

ROZDZIAŁ 17 

INNE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 

przetargu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

3. Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej  

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2, 

3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3, 

4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4, 

5. Koncepcja zorganizowania eventu – załącznik nr 5 

6. Wzór umowy – załącznik nr 6. 

 

 

 

Chorzów, dnia 10.06.2014 r. 

 

              Zatwierdził: 

               Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 

        Tadeusz Freisler 

 

     Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy 

        Bolesław Knapik 
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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia są działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanym 

przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej  

i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przeprowadzenie  eventu 

promocyjno-informacyjnego  związanego z zakończeniem zadania nr 15 pn. „Przebudowa 

torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta 

Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu.” w ramach festynu organizowanego dla 

mieszkańców przez Stowarzyszenie Aktywne Łagiewniki w Parku Amendy w Bytomiu - 

Łagiewnikach. 

2. Działania promocyjno–informacyjne winny być wykonane zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego oraz aktualnymi: 

 Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego  Infrastruktura  

i Środowisko 2007-2013; 

 Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; 

 Zasadami stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic  

i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Należy zwrócić uwagę, że ww. wytyczne i zasady mogą ulegać zmianom/ modyfikacjom  

w trakcie trwania Projektu, dlatego obowiązkiem Wykonawcy jest ich bieżący monitoring. 

3. Celem przedmiotowych działań jest zwiększenie świadomości i wiedzy opinii publicznej na 

temat: 

 współfinansowania przebudowy torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej  

i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu, 

ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego Projektu pn. “Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą”, 

 celów i korzyści wynikających z realizacji ww. Projektu, w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

4. Grupą docelową są mieszkańcy miasta Bytom, a w szczególności dzielnicy Bytomia –

Łagiewnik. 

5. Event promocyjno-informacyjny (zwany dalej eventem) odbędzie się w dniu 28.06.2014 r.  

w godz. 12:00 - 21:00 w dwóch częściach: 

 Część I – uroczystość otwarcia wraz z poświęceniem przebudowanego torowiska 

wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta 

Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu wraz z przejazdem zmodernizowanym  

w ramach środków unijnych tramwajem typu 105 N (Moderus Alfa HF11AC) na 

trasie: Łagiewniki Targowisko -  Bytom Zamłynie – Łagiewniki Fabryczna. 
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Miejsce przygotowania uroczystości: przystanek tramwajowy Łagiewniki Targowisko. 

W uroczystości uczestniczyć będą zaproszeni przez Zamawiającego goście (ok. 30-40 

osób) i przedstawiciele mediów. 

Czas trwania: 12:00 – 13:00. 

 Część II –  promocja realizowanego Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury 

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” na festynie organizowanym dla mieszkańców Bytomia,  

a w szczególności dzielnicy Bytomia – Łagiewnik, na terenie Parku Amendy  

w Bytomiu Łagiewnikach w godz. 14:00 – 21:00. 

Organizatorem festynu w Parku Amendy w Łagiewnikach w dniu 28.06.2014 r.  jest 

Stowarzyszenie Aktywne Łagiewniki z Bytomia, ul. Romanowskiego 8/1 (dalej zwany 

Organizatorem). 

6. Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie całościowej i kreatywnej koncepcji 

przeprowadzenia eventu oraz jej realizacja w dniu 28.06.2014 r., w której zawarte zostaną 

następujące obowiązkowe elementy: 

 uroczystość otwarcia przebudowanego torowiska wraz z ceremonią poświecenia,  

 przejazd tramwajem zaproszonych gości po przebudowanym torowisku, 

 opracowanie graficzne, druk i kolportaż ulotek podczas festynu, 

 opracowanie graficzne i druk  biletów okolicznościowych na przejazd, 

 zorganizowanie oraz postawienie na terenie Parku Amendy w Łagiewnikach  

w uzgodnionym z Zamawiającym czasie przed rozpoczęciem festynu 

    - stoiska promocyjnego obrandowanego znakami unijnymi i nazwą Projektu, 

    - estrady z nagłośnieniem i oświetleniem, 

    - agregatu prądotwórczego, 

     - urządzeń rekreacyjnych oraz ich obsługa, 

    - przewoźnych (przenośnych) toalet,  

 przeprowadzenie konkursów dla dzieci podczas festynu w Parku,  

 dokumentacja fotograficzna eventu. 

Ponadto wykonawca winien zaproponować inne działania, które zawrze w opisie koncepcji. 

7. Po stronie Zamawiającego jest: 

 przygotowanie listy gości i zaproszeń oraz rozesłanie ich, 

 przygotowanie ceremonii poświęcenia torowiska – uzgodniony z Proboszczem Parafii św. 

Jana Nepomucena w Bytomiu Łagiewnikach,  

 zapewnienie nagród w konkursach dla dzieci, 

 wysłanie informacji prasowych o organizowanym evencie i zaproszeń do mediów. 

8. Po stronie Organizatora festynu jest: 

 uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń związanych z organizacją festynu, 

 oprawa artystyczna festynu i zapewnienie konferansjera, 

 promocja festynu, 

 wysłanie informacji prasowych o organizowanym festynie do mediów, 

 zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na festynie, 
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 przywrócenie miejsca festynu do stanu pierwotnego.  

9. Szczegółowy opis elementów obowiązkowych koncepcji 

1) Uroczystość otwarcia przebudowanego torowiska wraz z ceremonią poświęcenia. 

Zadaniem Wykonawcy jest: 

 przygotowanie miejsca uroczystości i zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia,  

w tym jeden mikrofon bezprzewodowy i jeden na statywie; 

 przygotowanie koncepcji przeprowadzenia uroczystości z uwzględnieniem powyższych 

wymagań. 

 Czas trwania uroczystości ok. 30 min. 

2) Przejazd tramwajem zaproszonych gości po przebudowanym torowisku.  

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie ciekawej koncepcji uatrakcyjnienia przejazdu. 

Czas trwania przejazdu ok. 30 min. 

3) Opracowanie graficzne, druk i kolportaż ulotek podczas eventu. 

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie dwustronnych ulotek  

 informacyjnych na temat korzyści wynikających z realizacji Projektu oraz kursowania  

 tramwajów po przebudowanym torowisku. Projekt graficzny ulotek winien być spójny  

 z projektem linii graficznej kampanii promocyjno-informacyjnej związanej z realizacją 

Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 

Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

 Ulotki winny być wykonane w formacie A5, druk 4+4, min. 130g. kreda matowa, ilość 

ulotek: 3.000 szt. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do dystrybucji ulotek w czasie eventu w Parku 

Amendy w godz. 14:00-20:00  

4) Opracowanie graficzne i druk  biletów okolicznościowych na przejazd.  

Do Wykonawcy należeć będzie zaprojektowanie i wykonanie biletu okolicznościowego na 

przejazd, wg. Poniższych parametrów 

 bilet powinien być wykonany w formacie DL, kolor 4+4, papier kreda mat 350g, 

ilość: 500 szt. 

5) Zorganizowanie oraz postawienie na terenie Parku Amendy w Łagiewnikach: 

a/ stoiska promocyjnego; 

W ramach eventu Wykonawca zobowiązany jest do postawienia na terenie Parku 

stoiska promocyjnego Zamawiającego w formie tzw. namiotu, obrendowanego  

w sposób identyfikujący Zamawiającego i realizowany przez niego Projekt (znaki 

unijne, nazwa Projektu, informacja o dofinansowaniu ze środków unijnych).    

 Stoisko winno być zadaszone, posiadać wszystkie boki oprócz frontowego 

zasłonięte. Wymiary stoiska: min. 3m x 3m 

 Stoisko winno być również wyposażone w: 

-  lady, na których Zamawiający będzie eksponował materiały promocyjne, 

- ekspozytory na foldery formatu A4  

- przynajmniej jeden stolik z czterema krzesłami 

- stolik lub ławę, na których Zamawiający będzie mógł złożyć nagrody  

w konkursach i gadżety promocyjne 
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 Aranżacja stoiska leży po stronie Wykonawcy 

 Wykonawca winien przygotować również na stoisku napoje (woda mineralna 

niegazowana 0,5l x 24 szt. + 3 soki jabłkowe po 2l i 2 soki z czarnej porzeczki – po 

2l.), 1 kg orzeszków solonych i 2,5 kg kruchych ciasteczek oraz 100 szt. kubków  

i 25 szt. talerzyków z tworzywa sztucznego. 

b/ estrady z nagłośnieniem i oświetleniem; 

Zadaniem Wykonawcy jest zorganizowanie i postawienie zadaszonej estrady  

o wymiarach 8m x 6m, regulowanej ze względu na nierówności terenu, konstrukcja 

aluminiowa, 2 pary schodów z barierkami, 

 nagłośnienie: 2 x 3KW na stronę  

 oświetlenie: 10 punktów świetlnych (PAR 64). 

 

c/ agregatu prądotwórczego; 

Zadaniem Wykonawcy jest zorganizowanie i postawienie agregatu prądotwórczego  

o mocy min. 50 KW, zabezpieczającego prąd przez 8 godzin, oraz przygotowanie 

okablowania potrzebnego do podłączenia nagłośnienia. 

d/ urządzeń rekreacyjnych oraz ich obsługa; 

Zadaniem Wykonawcy jest zorganizowanie i postawienie: 

 zamku dmuchanego o wymiarach do 5m x 5m x 3,5m wys. z obsługą min.  

2 osób. Dopuszczalny jest urządzenie o wymiarach mniejszych do 1 m na długości, 

szerokości i wysokości. 

 zjeżdżalni dmuchanej o wymiarach 9m x 6m x 6,5m wys. z obsługą min.  

2 osób. Dopuszczalny jest urządzenie o wymiarach mniejszych do 1 m na długości, 

szerokości i wysokości. 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie certyfikaty i atesty 

dopuszczające urządzenia rekreacyjne do użytkowania. 

e/ przewoźnych (przenośnych) toalet. 

Zadaniem Wykonawcy jest zorganizowanie i postawienie 4 szt. toalet przenośnych 

(przewoźnych) zaopatrzonych w odpowiednią ilość papieru toaletowego, ręczników 

papierowych i mydła w płynie. 

6) przeprowadzenie konkursów dla dzieci 

Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie koncepcji przeprowadzenia min. trzech 

konkursów i jej realizacja. 

7) dokumentacja fotograficzna eventu Zadaniem Wykonawcy jest dokumentacja 

fotograficzna Części I i Części II eventu oraz przekazanie jej Zamawiającemu na pamięci 

USB, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia eventu, a także przekazanie praw 

autorskich na rzecz Zamawiającego. 
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10. Logistyka i ramy czasowe 

1)  Przed złożeniem oferty Wykonawca na własny koszt i ryzyko przeprowadzi   rozpoznanie 

warunków panujących w terenie oraz zagwarantuje dla swego personelu w ramach 

oferowanej ceny ofertowej następujące pozycje: 

- koszty administracyjne zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, koszty związane z 

dojazdem do pracy, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z 

zatrudnieniem osób wykonujących niniejsze zamówienie 

- niezbędne środki transportu (odpowiednia ilość samochodów),  

- inne świadczenia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować eventzgodnie z wymaganiami 

obowiązujących przepisów dot. organizowania tego typu imprez oraz dopełnić wszelkich 

obowiązków z nich wynikających (w tym uzyskanie wymaganych pozwoleń i ponoszenie  

kosztów z tym związanych). 

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i ponieść koszty związane z dostępem do 

prądu i jego zużyciem.  

4) Po zakończonym evencie Wykonawca zobowiązany do usunięcia z miejsca eventu  estrady 

wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, urządzeń rekreacyjnych, stoiska promocyjnego, 

toalet i innych urządzeń, które postawi. 

5) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

- Wykonawca rozpoczyna swoje obowiązki z dniem podpisania umowy. 

- Zakończenie świadczenia usług promocyjno-informacyjnych -  do dnia 28.06.2014 r. 

potwierdzone przyjętym przez Zamawiającego Protokołem odbioru w terminie 7 dni 

roboczych, licząc od dnia zakończenia eventu. 
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Załącznik nr 2 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)  

    

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na działania promocyjne i informacyjne związane  

z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury 

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przeprowadzenie eventu promocyjno – 

informacyjnego związanego z zakończeniem zadania nr 15 pn.: „Przebudowa torowiska wzdłuż 

ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia 

w Bytomiu” w ramach festynu organizowanego dla mieszkańców przez Stowarzyszenie Aktywne 

Łagiewniki w Parku Amendy w Bytomiu - Łagiewnikach składam/y niniejszą ofertę:  

Nr sprawy: UE/JRP/273/2012 

 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia na kwotę: 

 

wartość netto …………………zł (słownie: ............................................................................zł) 

podatek  VAT  ……………..…zł (słownie: ............................................................................zł) 

wartość  brutto ………….…….zł (słownie: ............................................................................zł) 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego.  

5. Oświadczam, że prace objęte zamówieniem wykonam sam / zamierzam zlecić podwykonawcy 

w następującym zakresie* 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczam, że oferowana usługa spełnia wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.  

7. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ,  

w tym warunki płatności i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy o treści zgodnej ze wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

Całość oferty składam/y na ......... kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

 

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

          Miejscowość i data       Podpisano 

          (przedstawiciel/e wykonawcy) 

 



 

 17 

 

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Nazwa  wykonawcy   .......................................................................................................... 

Adres   wykonawcy   ........................................................................................................... 

Numer  telefonu         .......................................................................................................... 

Numer  faksu             ........................................................................................................... 

E-mail          ……………………………………………………………………… 

       

         Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie  

z wymogami właściwej  ustawy, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

oraz oświadczam, że: 

 

-    nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

-    nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie na     raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego       organu*, 

- żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu zarządzającego 

osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie skazany za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  

w dokonywaniu tych czynności. 

 

 

        Podpisano: 

                                                                   ( przedstawiciel/e wykonawcy) 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Nazwa wykonawcy........................................................................................................ 

Adres wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Składając ofertę w przetargu pisemnym  na działania promocyjne i informacyjne związane  

z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury 

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przeprowadzenie eventu promocyjno – 

informacyjnego związanego z zakończeniem zadania nr 15 pn.: „Przebudowa torowiska 

wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do 

Zamłynia w Bytomiu” w ramach festynu organizowanego dla mieszkańców przez 

Stowarzyszenie Aktywne Łagiewniki w Parku Amendy w Bytomiu - Łagiewnikach, nr sprawy: 

UE/JRP/273/2012, oświadczamy że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług, 

odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: 

 

Lp. Nazwa (firma) i adres 

odbiorcy 

Opis przedmiotu usługi  Całkowita wartość 

zamówienia (netto) 

Data podpisania 

Protokołu odbioru 

końcowego lub 

równoważnego 

dokumentu 

 

     

     

 

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały 

wykonane należycie. 

 

 

 

..........................................                     .................................................. 
     (Miejscowość i data)             (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 5 

 

 

 

 KONCEPCJA 

zorganizowania eventu związanego z zakończeniem zadania nr 15 pn.: „Przebudowa torowiska 

wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do 

Zamłynia w Bytomiu” 

(sporządzona indywidualnie przez Wykonawcę na podstawie wytycznych zawartych w Opisie 

przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ) 

 

 

 

 

         Nazwa  wykonawcy   ......................................................................... 

         Adres   wykonawcy   .......................................................................... 

         Numer  telefonu         .......................................................................... 

         Numer  faksu             .......................................................................... 

         E-mail                        ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Podpisano: 

                                                               ( przedstawiciel/e   wykonawcy ) 
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Załącznik nr 6 

/Wzór umowy/ 

Umowa nr DO/ …….. /14 

 

zawarta w dniu ……………….. w Chorzowie pomiędzy: 

Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 118.793.310,00 PLN, który został pokryty w całości, zarejestrowaną  

w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym 

REGON: 270561663, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

a 

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

ul. ……………………………….., wpisana do ewidencji działalności gospodarczej o numerze 

………………………………..,  

o numerze NIP: ……………………o numerze identyfikacyjnym REGON: 

……………………………………,  

zwanym(ą) w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez:  

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

zwanych w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzo-

nego w formie przetargu pisemnego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/273/2012  

zawiera się Umowę o następującej treści:   
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§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy (dalej „Przedmiot Umowy”) jest: 

1) opracowanie całościowej i kreatywnej koncepcji przeprowadzenia eventu związanego  

z zakończeniem zadania nr 15 pn. „Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej  

i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu” 

realizowanego w ramach Projekt Modernizacja infrastruktury tramwajowej 

 i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  

2) organizacja eventu w dniu 28.06.2014 r., 

na zasadach określonych w niniejszej Umowie w ramach Projektu pn.: Modernizacja infra-

struktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą POIS.07.03.00-00-012/11, współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko.   

2. Przedmiot Umowy powinien zostać wykonany: 

1) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

2) zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie promocji Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, dostępnymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl, 

a zwłaszcza dokumentami: 

 „Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii 

Spójności na lata 2007-2013”, 

 „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013”, 

 Załącznik I – Zasady Stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania 

tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ; 

3) zgodnie z Ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy zobowiązuje się  

w szczególności do:  

1) przeprowadzenia uroczystości otwarcia torowiska wraz z ceremonią poświecenia oraz  

z uroczystym przejazdem tramwajem po przebudowanym torowisku, 

2) opracowania graficznego, druku i kolportażu ulotek podczas eventu, 

3) opracowania graficznego, druku  biletów okolicznościowych na przejazd, 

http://www.pois.gov.pl/
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4) zorganizowania oraz postawienie na terenie Parku Amendy w Łagiewnikach: 

 stoiska promocyjnego obrandowanego znakami unijnymi i nazwą Projektu, 

 estrady z nagłośnieniem i oświetleniem, 

 agregatu prądotwórczego, 

 urządzeń rekreacyjnych oraz ich obsługa, 

 przewoźnych (przenośnych) toalet,  

5) przeprowadzenia konkursów podczas eventu w Parku,  

6) wykonania dokumentacji fotograficznej eventu, 

7) inne działania, zaproponowane przez Wykonawcę zawarte w opisie koncepcji, 

8) przeniesienia na Zamawiającego autorskich prawa majątkowych zgodnie z postanowieniami 

§ 7 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować event, zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów dotyczących organizowania tego typu imprez oraz dopełnić wszelkich obowiązków  

z nich wynikających (w tym uzyskanie wymaganych pozwoleń i ponoszenie  kosztów z tym 

związanych). 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i ponieść koszty związane z dostępem do prądu i jego 

zużyciem. 

4. Wykonawca zobowiązny jest do uzyskania zezwoleń na zajęcie terenu oraz ponoszenia kosztów 

z tym związanych.  

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z wszelkimi okolicznościami związanymi z realizacją 

Przedmiotu Umowy i że dane i informacje jakie zostały mu udostępnione przez Zamawiającego 

w ramach niniejszej Umowy są wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 

z udzielonym zamówieniem.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki 

materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się 

do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, odpowiednią do wymogów 

umownych jakość materiałów i równocześnie zapewnia, że Przedmiot Umowy odpowiadać 
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będzie pod względem formalnym, merytorycznym i artystycznym wysokiemu profesjonalnemu 

poziomowi wykonania wymaganemu powszechnie przy tego rodzaju przedsięwzięciach. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy podwykonawcom/dalszym 

podwykonawcom i osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. Zamawiający z tytułu naruszenia niniejszego postanowienia 

uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 3) 

Umowy. 

5. W razie wykonywania Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców/dalszych 

podwykonawców lub osób trzecich, Wykonawca z chwilą zawarcia niniejszej Umowy 

zobowiązuje się także do: 

1) przejęcia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie 

podwykonawców, dalszych podwykonawców i osób trzecich, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy jak za działania własne; 

2) nałożenia na podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy 

w zawieranych z nimi umowach, analogicznych obowiązków, jakie przyjęte zostały przez 

Wykonawcę w treści niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy oraz poszczególne jego części stanowić będą 

rezultat jego twórczości o indywidualnym charakterze i nie będzie obciążony prawami osób 

trzecich oraz że praw takich nie będzie naruszać. Wykonawca ponadto przyjmuje na siebie 

pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia z tytułu praw autorskich mogące 

wystąpić w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę projektów niebędących rezultatem twórczej 

jego działalności o indywidualnym charakterze, Wykonawca ten zobowiązuje się do uzyskania 

tytułu prawnego na skutek zawartej umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie lub 

umowy licencyjnej od osoby upoważnionej z tytułu autorskich praw majątkowych. Zakres 

uprawnień nabytych przez Wykonawcę powinien umożliwiać Wykonawcy przekazanie Utworu 

Zamawiającemu i ich wykorzystanie na polach eksploatacji określonych w § 7 ust. 1 Umowy. 

8. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy dostarczony przez Wykonawcę narusza jakiekolwiek 

prawa osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia roszczeń tych osób 

skierowanych w stosunku do Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 392 k.c. 

9. Wykonawca nie nabywa autorskich praw majątkowych do dokumentów i materiałów dostar-

czonych mu przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 
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Wykonawca może używać dokumentów i materiałów dostarczonych mu przez Zamawiającego 

tylko i wyłącznie w zakresie związanym z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

§ 4 

 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych  

w § 6 Umowy. 

§ 5 

 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy: 28.06.2014 r. 

2. Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie podpisanym przez Zamawiającego 

Protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 6 

 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe, zgodnie z Ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, 

łącznie w kwocie __________________________ zł  

(słownie: ………………………………………..) netto,  łącznie w kwocie brutto: 

________________zł (słownie:………………..… złotych) w tym, VAT ___________ zł 

(słownie: ……………..złotych),  w tym za przeniesienie praw majątkowych autorskich  

……….. zł brutto.  

2. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy jest niezmienna 

do końca realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy i stanowi pełne wynagrodzenie należne 

Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy oraz za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawia-

jącego wszelkich majątkowych praw autorskich na wszystkich wymienionych w § 7 ust. 1 

Umowy polach eksploatacji.  

3. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu określonym w ust. 1 zawarto zapłatę za wszystkie 

elementy i rodzaje prac, czynności, materiały i urządzenia, zarówno co do ilości, jak i ich 

rodzaju, niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje również koszty opakowania, dostarczenia  

i ubezpieczenia Przedmiotu Umowy do miejsca wskazanego w Umowie. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz/lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego. 
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4. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe w trakcie załadunku, rozładunku, transportu 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą 

lub uszkodzeniem Przedmiotu Umowy do chwili odbioru przez Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktury za wykonane Przedmiotu niniejszej Umowy jest podpisany bez 

uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

6. Podatek od towarów i usług (VAT) obliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury. 

7. Po pozytywnym zweryfikowaniu rozliczenia przez Zamawiającego, należność zostanie 

zapłacona na podstawie prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym,  

rachunkowym i formalnym faktury lub rachunku, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 

lub rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………………………………………………….  

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo – w rozumieniu Umowy - 

wystawionej faktury, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia bez negatywnych dla 

siebie konsekwencji. W takim wypadku objęta fakturą należność nie będzie traktowana jako 

wymagalna i nie będzie pociągać za sobą obciążenia Zamawiających ewentualnymi odsetkami 

za opóźnienie w płatności.  

9. W treści faktury, rachunku ma być umieszczony zapis następującej treści: Związane z realizacją 

Projektu pn.: ”Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 

Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko. 

§ 7 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy 

przenieść na Zamawiającego prawa majątkowe autorskie do dzieła w zakresie, w jakim 

stanowić on będzie utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania dzieła w dowolnych konfiguracjach, w szczególności wy-

twarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,  

reprograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i innymi, 
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b) tworzenia, utrwalania, produkowania, adaptacji i przeróbek dzieła, a także  

tworzenia innych wersji językowych w oparciu o ten sam materiał, 

c) wprowadzania do obrotu, sprzedaży, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy, na 

których utwór utrwalono, 

d) publicznego odtwarzania, w tym odtwarzania w sieci Internet, wystawienia,  

wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania, a także publicznego udostęp-

niania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

e) wprowadzenia i przetrzymywania oryginału lub egzemplarzy, na których utwór ten 

utrwalono w pamięci komputera/-ów.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

nastąpi w dniu przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dzieła. 

3. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz do 

otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie z Utworu.  

4. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu egzemplarza 

dzieła, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu do uzyskania w stosunku do 

przekazywanego dzieła zgody autora (-ów) Utworów, na dokonywanie przez Zamawiającego 

lub podmioty przez Zamawiającego upoważnione jakichkolwiek zmian w dziele, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz do udostępniania dzieła w całości lub w części 

anonimowo. 

§ 8 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną w związku z wykonywaniem niniejszej 

Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach:  

1) za odstąpienie od Umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy. Przepis niniejszy pozostaje w mocy po wygaśnięciu Umowy w wyniku 

odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, 
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2) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie mniej jednak niż 500,00 zł,  

3) w razie powierzenia wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy podmiotowi, o którym 

mowa w § 3 ust. 4 bez pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, na co Wykonawca niniejszym  

wyraża nieodwołalna zgodę. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyż-

szającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 9 

 

Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej Umowy może być dokonana tylko za uprzednią  

pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

Zamawiającemu – w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy – przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

ich nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego, 

2) gdy Wykonawca przerwał realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni 

kalendarzowe, 

3) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego  

i wezwań do realizacji warunków Umowy nie wykonuje Przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej warunkami lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, odpowiednie zastosowanie mają przepisy: 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne i innych 

obowiązujących na terenie RP przepisów prawa. 

2. W razie powstania jakichkolwiek sporów wynikających z treści niniejszej Umowy lub z nią 

związanych, Strony podejmą w tym zakresie próbę polubownego zakończenia sporu. W razie 
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 nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Każda ze Stron oświadcza, że przeczytała niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na 

dowód czego składa poniżej własnoręczne swoje podpisy. 

6. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną jej część: 

a) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

b) Załącznik Nr 2 – Oferta cenowa Wykonawcy, 

c) Załącznik Nr 3 – Wzór Protokołu odbioru, 

d) Załącznik Nr 3a – Wzór dokumentu pn. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu odbioru. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
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             Załącznik nr 3 do umowy DO/ ………… /14 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  
sporządzony dnia …………………. pomiędzy  

Zamawiającym – Tramwajami Śląskimi S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów 

a  

Wykonawcą - ……………………………….., z siedzibą w ………………………, ul. 

………………………………………………..,  

 

Wykonawca przekazuje, a Zamawiający odbiera wykonany przedmiot Umowy nr DO/ ……… /14: 

l.p. 
Nazwa / 

 Rodzaj artykułu 

Ilość /  

szt. 
Uwagi 

1    

2    

3    

4    

…    

   

Odebrane zamówienie  J E S T / N I E  JEST
*
  zgodne z zapisami umowy. 

Zamawiający nie zgłasza/ zgłasza
*
 uwagi, zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy

**
. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej strony. 

*
niepotrzebne skreślić 

**
w przypadku zastrzeżeń należy wypełnić dokument pn. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu odbioru. 

 

 

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

  Przedstawiciel/e Wykonawcy                                                                                        Przedstawiciel/e Zamawiającego 
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Załącznik nr 3 a do umowy DO/ ………… /14 

 

 

UWAGI I ZASTRZEŻENIA  

do protokołu odbioru  

z dnia …………. 

 

 

Zgodnie z zapisami umowy nr DO/ …….. /14 z dnia …………………….. 

Zamawiający odmówił odbioru przedmiotu zamówienia wnosząc następujące uwagi i zastrzeżenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

Zamawiający ustala dzień …………………. jako ostateczny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w ww. terminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Przedstawiciel Wykonawcy                                                      Przedstawiciel  Zamawiającego 

 

 


