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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”)  

na usługę rozbudowy systemu wczesnego Ostrzegania  

i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa 

Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta 

Radomia”. 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Miasta Radomia  

REGON: 670223451 NIP: 796-281-75-29 

Prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

fax(48)  36-20-289 
 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  

1. bzp@umradom.pl (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 

2. http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne (adres strony internetowej, na której umieszczane są 

dokumenty dotyczące niniejszego przetargu) 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. Przedmiot zamówienia (CPV: 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa,  

72268000-1 usługi dostawy oprogramowania, 35240000-8 syreny). 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Rozbudowa i uruchomienie systemu wczesnego ostrzegania ludności na terenie miasta 
Radomia. 

 Zakres zadania obejmuje: 

1) uruchomienie centralnego systemu sterowania i monitorowania syrenami, w Centrum Zarządzania 
Kryzysowego UM w Radomiu, operującego na systemie transmisji w paśmie VHF i technologii IP; 

2) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych systemu, w odstępach kwartalnych; 

3) włączenie syren, za pomocą terminali LTE, do systemu transmisji opartego na istniejącej 
infrastrukturze sieci szerokopasmowej eksploatowanej przez Miasto Radom;  

4) włączenie nowo instalowanych syren i istniejących punktów alarmowania do systemu transmisji 
w paśmie VHF; 

5) montaż 23 punktów alarmowych, w tym syren wyposażonych w głośniki szczelinowe; 

1.1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawarty jest w DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 

1.2. OPIS FUNKCJONALNY INTERFEJSU wymiany danych pomiędzy centralą Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego (MUW) a centralą Urzędu Miejskiego w Radomiu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

1.3. Opis sposobu integracji centrali wojewódzkiej z centralą UM w Radomiu zawiera aplikacja serwerowa 
WebAPI SAOL MUW stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Opis istniejącego Systemu Wczesnego Ostrzegania I Alarmowania na terenie miasta Radomia 

System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania przed zagrożeniami na terenie miasta Radomia składa się  
z centrali sterującej oraz punktów alarmowych wyposażonych w wirnikowe oraz elektroniczne syreny alarmowe, 
które zainstalowane są na terenie miasta Radomia. 

Obecnie SWOiA posiada 21 funkcjonujących Punktów Alarmowych (PA): 
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- 19 PA wyposażonych w mechaniczne syreny typu SAD; 

- 2 PA wyposażone w elektroniczne syreny szczelinowe typu DSE. 

 

Opis techniczny 

System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania opiera się na centrali alarmowej CA-3000 firmy KROKUS 
umieszczonej na Stanowisku Kierowania UM w Radomiu. Pełni ona funkcję urządzenia dyspozytorskiego, 
przeznaczonego do włączania drogą radiową syren alarmowych, które są sterowane za pomocą Radiowych 
Urządzeń Sterowania Syrenami (RUSS) w paśmie VHF. 

 

Centrala Alarmowa - Radiowy System Sterowania Syrenami składa się ze: 

- stacji Motorola GM340 VHF/UHF;  

- zasilacza PWR 8 B 12; 

- centrali alarmowej (obecnie CA-3000 firmy KROKUS); 

- 1 anteny stożkowej o wys. 3 m. (działającej na paśmie VHF) wraz z zabezpieczeniem odgromowym. 

 

Opis techniczny Punktu Alarmowego opartego o syreny typu SAD 

Syreny są urządzeniami wirnikowymi napędzanymi za pomocą silników elektrycznych. W skład punktu wchodzi: 
 
- antena GP 5/8; 

- syrena alarmowa DSE (wirnikowa) o mocy od 3,5kW do 4,5kW; 

- radiowe urządzenie sterujące RUSS 3000, 3001; 

- urządzenie włączające AM-4. 

 

Opis techniczny Punktu Alarmowego opartego o syreny elektroniczne 

Punkty Alarmowe (PA) zaopatrzone w syreny elektroniczne typu szczelinowego, pozwalające na wydawanie 
poleceń głosowych (nie funkcjonuje przy obecnym zapleczu technicznym).  

W skład takiego punktu wchodzi: 

- antena GP-5/8; 

- maszt syreny elektronicznej MSE-05; 

- syrena elektroniczna DSE-600S; 

- sterownik RUW-4000 do systemów RSSS-2000/3000; 

- radiotelefon Motorola CM-140 z przetwornicą.  
 
Możliwym jest, zapoznanie się z wyposażeniem i urządzeniami istniejącego Systemu bezpośrednio  
u Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za funkcjonowanie 
Systemu – Panem Mariuszem Sowa tel. (48) 36 20 121, mail: m.sowa@umradom.pl (w godz. 730 -1530) 
 
WYKAZ ZAMONTOWANYCH SYREN NA TERENIE MIASTA RADOMIA 
 

Nr Adres BUDYNEK 
Moc silnika/ 

syreny 

Model urządzenia 

sterującego 

1  1905-go roku 49 Biurowiec PKS RATRANS 4.5 kW RUSS-3000 

2  Młodzianowska 94 Wieżyczka (Prywatny teren Firmy) 3.5 kW RUSS-3000 

3  Żelazna 7 Biurowiec firmy RadPec 4 kW RUSS-3001 
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4  Sadków blok 3 Blok mieszkalny 4 kW RUSS-3000 

5  Sportowa 28/30 Blok mieszkalny 4 kW RUSS-3000 

6 
Rapackiego 24 

(syrena szczelinowa) 

PG nr 22 im. Karola Wojtyły w Radomiu 
600W RUW-4000 

7 
Jarzyńskiego 3 

(syrena szczelinowa) 

PSP nr. 32 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Radomiu 600 W RUW-4000 

8 Ofiar Firleja 14 
PSP nr 18 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Radomiu 
4 kW RUSS-3000 

9  Grzecznarowskiego 13 
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa 

Brandta w Radomiu 
3.5 kW RUSS-3000 

10  Wierzbicka 55 
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Radomiu 
4.5 kW RUSS-3000 

11  Wernera 2 Blok mieszkalny 4 kW RUSS-3000 

12  Struga 26/28 Budynek Urzędu Skarbowego 4 kW RUSS-3000 

13  Sobieskiego 12 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 

Jana Długosza w Radomiu 
4 kW RUSS-3001 

14  Struga 88 

Dom Pomocy Społecznej Nad 

Potokiem im. Bohdany Danuty 

Kijewskiej 

4 kW RUSS-3000 

15  Miła 17a Blok mieszkalny 4 kW RUSS-3000 

16  Pawia 6 Wieżowiec 4 kW RUSS-3001 

17  Pl. Jagielloński 15 Teatr Powszechny w Radomiu 3.5 kW RUSS-3000 

18  Żeromskiego 53 Urząd Miejski w Radomiu 4.5 kW RUSS-3000 

19  Żeromskiego 118 Blok mieszkalny 4 kW RUSS-3001 

20  Główna 1/3 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 3 w Radomiu 
3.5 kW RUSS-3000 

21 Bluszczowa 4/8 Dom Kultury „Idalin” 4 kW RUSS 3000 

 

3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020. Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu - tytuł projektu - „Rozbudowa Systemu Wczesnego 

Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia”. 

4. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, dla wskazanych w dokumentacji 

projektowej z nazwy producenta i modelu. Wszystkie nazwy własne użyte w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, 

należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych 

i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy je odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. 

Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać 
równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą 
być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum: 
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5 lat gwarancji jakości (dotyczy okresu gwarancyjnego oraz okresu serwisu pogwarancyjnego) oraz  

8 lat okresu żywotności akumulatorów zastosowanych w systemie, w rozumieniu art. 577 k.c. chyba, że 

gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta.  

6. Wykonawca ma obowiązek oznakowania dostarczonych urządzeń poprzez umieszczenie naklejki/tabliczki  

z elementami graficznymi zawierającymi: 

- znak Funduszy Europejskich, 

- znak Unii Europejskiej, 

- znak marki Mazowsze (logo promocyjne województwa mazowieckiego) zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020   

w zakresie informacji i promocji”, kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Logotyp do pobrania na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu/promocja. 

Wykonawca przedstawi projekt naklejki/tabliczki do akceptacji Zamawiającego. 

7. Informacje dot. zatrudnienia 

1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę min. 1 osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonanie polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

2) Zamawiający wymaga, aby min. 1 osoba realizująca przedmiot zamówienia, która wykonywać będzie czynności 

faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia została 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

3) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww osoby. 

a) Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia zamawiającemu potwierdzenia zawarcia umowy o pracę z osobą w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

b) Potwierdzenie powinno zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, strony umowy, rodzaj pracy, termin 
rozpoczęcia pracy. 

c) Umowa o pracę powinna być zawarta co najmniej na okres realizacji zamówienia. 

4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 

a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 3 a) Wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę w wysokości 100,00 PLN. 

b) W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3 a) Zamawiający ma prawo odstąpić 
od umowy i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte 
wykonanie zamówienia. 

 
Zamawiający na każdym etapie trwania umowy ma prawo do weryfikacji zgodności oświadczenia 
Wykonawcy ze stanem faktycznym poprzez wgląd do dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób 
do ww. czynności. 
 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie. 
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VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

VIII. Termin wykonania zamówienia:  120 dni od podpisania umowy. 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu; 

Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, który został dołączony do materiałów przetargowych. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa w/w warunku. 

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa w/w warunku. 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Określenie warunków: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonuje usługi w zakresie: 

 co najmniej jednej (1) usługi polegającej na dostarczeniu i wdrożeniu systemu ostrzegania  

i alarmowania przed zjawiskami katastrofalnymi na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto. 
 

Wykaz usług ma zawierać wartość, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 
 

Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż prace 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

 przy czym 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 wykonawcy; 

 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

X. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Zgodnie z art. 24 ust. 12 zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  
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XI. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone w ustawie Prawo 

zamówień publicznych:  

1. w art. 24 ust. 5 pkt 1 

2. w art. 24 ust. 5 pkt 8 

XII. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  

i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  

- w formie załącznika nr 1 do oferty. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  

o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. XII niniejszej SIWZ.   

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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. XII 

niniejszej SIWZ. 

XIII. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - na druku, 

który zostanie dołączony do informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zamieszczonej na stronie 

Zamawiającego. W/w oświadczenie winno być złożone w oryginale. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

XIV. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia następujących dokumentów: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający będzie żądał dostarczenia następujących dokumentów: 

1.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

1.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
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wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał dostarczenia 

następujących dokumentów: 

2.1. wykazu 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, przy czym 

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 wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert –  

w formie załącznika nr 4 do SIWZ. 

Jeżeli wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wysokość tych usług w walucie innej niż 

PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia,  

w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w 

walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na 

dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt. IX 2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi 

wskazywać 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 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.  

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku, którego wzór został 

dołączony do materiałów przetargowych – w formie załącznika nr 2 do oferty. 

3.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  i ust. 5 ustawy Pzp. 

3.4. 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.  

3.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

4. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.   

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. XIV.1:  

4.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie  

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4.2. składa 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;   

4.3. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje 
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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. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zostanie wezwany do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 

dokumentów określonych w pkt. XIV SIWZ potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotowe dokumenty dla swej skuteczności powinny zostać dostarczone do 

siedziby Zamawiającego w formie pisemnej w wyznaczonym, przez Zamawiającego terminie. 

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

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu oferty jednoznacznie  

i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują 

się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty. 

7. Inne dokumenty nie wymienione w pkt XII, XIII i XIV. 

7.1. Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika 

– w formie załącznika nr 3 do oferty. 

7.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie załącznika 

nr 4 do oferty. 

XV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  

i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

http://www.bip.radom.pl oraz w siedzibie zamawiającego. 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 147 i 615). 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  

http://www.bip.radom.pl/
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z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu  

i została niezwłocznie potwierdzona.  

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie 

art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dla swej skuteczności powinny zostać 

dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

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

wyznaczonego terminu składania ofert.   

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań  będzie 

zamieszczana na stronie http://www.bip.radom.pl.  

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

 Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych  

Piotr Frąk Emilia Faryna 

fax.(48) 36-20-289 fax. (48) 36-20-289 

e-mail: p.frak@urmradom.pl                                                   e-mail: e.faryna@umradom.pl 

 

XVI. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na 

http://www.bip.radom.pl/
mailto:p.frak@urmradom.pl
mailto:e.faryna@umradom.pl
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formularzach zgodnych z treścią druków przekazanych w materiałach przetargowych. Wykonawca 

może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane 

przez Zamawiającego informacje.  

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu), 

sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 

5. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie XII, XIII i XIV, muszą być 

podpisane własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w 

jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub 

treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania  

w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza 

to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 

ewentualnie kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.  

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  

i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.  

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

11. 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. 

12. Wymagane oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

13. Wymagane dokumenty, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na 

potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - wykonawca przedkłada  

w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną 

osobę lub upoważnione osoby z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenie zgodności 

z oryginałem kopii dokumentów musi być dokonane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 

Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upoważnioną zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi 
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wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

15. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Pzp. Nazwy 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 

wskazane w ofercie. 

15. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie 

złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie 

art. 26 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15.2.1  Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba 

trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym 

dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie 

(podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). 

15.2.2  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem. 

15.2.3  Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty 

wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę 

zamawiający odrzuci.  

15.2.4  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie 

wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) 

pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia  

w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, 

niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki 

cywilnej) zawartej przez wykonawców. 

15.2.5  Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy  
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z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę 

określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do 

podpisania umowy. 

15.2.6  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę 

wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) 

złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy. 

15.2.7 Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu  

o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy 

wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) 

udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby 

trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz 

wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli 

upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do 

oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię 

poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

15.2.8 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII niniejszej SIWZ składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 

wstępnie 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 –  

w związku z czym powinien złożyć samodzielnie załącznik nr 1 wymieniony w pkt. XII 

niniejszej specyfikacji.  

15.2.9 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców należy 

odrębnie udokumentować, czy należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – w związku z czym powinien złożyć 

samodzielnie oświadczenie, wymienione w pkt. XIII niniejszej SIWZ, w terminie  

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

15.3  Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp przyjmuje się 

zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

15.4  Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert 



 
 
BZP.271.1.1060.2016.PF 

 

Strona 14 

lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

16.1. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec oświadczeniem, iż 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, pod warunkiem, iż nie później niż  

w terminie składania ofert wykazał, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz 

oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

16.2 W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, 

jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

16.3 W sytuacji gdy Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, iż zastrzeżone 

informacje nie mogą być udostępniane, a nie wykazał nie później niż w terminie składania ofert, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

16.4 Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru, 

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 

4  

16.5 Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 16.1 niniejszej SIWZ nie 

wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub 

odrzuceniem jego oferty. 

16.6 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  

z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co 

do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

17. Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać: 

 cenę, 

 jakość 

Kryterium „jakość” składa się z trzech podkryteriów: (tj. okres gwarancyjny, okres serwisu 

pogwarancyjnego, okres żywotności akumulatorów). Brak wskazania powyższych informacji  

w formularzu ofertowym, a także zaoferowanie: 

okresu  gwarancji krótszego niż obowiązkowe:  5 lat, 

okresu serwisu pogwarancyjnego krótszego niż obowiązkowe: 5 lat, 



 
 
BZP.271.1.1060.2016.PF 

 

Strona 15 

okresu żywotności akumulatorów krótszego niż obowiązkowe: 8 lat, 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

18. Wszystkie wykropkowane miejsca w formularzu ofertowym muszą być wypełnione przez 

wykonawcę. 

19. Okres gwarancji, serwisu pogwarancyjnego oraz żywotności akumulatorów należy wskazać  

w latach. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu w miesiącach, Zamawiający w celu oceny 

ofert dokona przeliczenia tego okresu na lata, na podstawie następujących zasad: 12 miesięcy = 1 rok, 

24 miesiące = 2 lata, itd. W przypadku podania w ofercie okresu gwarancji, okresu serwisu 

pogwarancyjnego oraz okresu żywotności akumulatorów w jednostkach miary innych niż lata lub 

miesiące Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z SIWZ. 

UWAGA! Należy podać pełne lata okresu gwarancji, okresu serwisu pogwarancyjnego oraz okresu 

żywotności akumulatorów lub wielokrotność 12-tu miesięcy. W przypadku podania niepełnych lat np. 

okres 3,5 letni czy 45 miesięczny uzyska taką samą ilość punktów, co 3 letni, natomiast okres 4,5 letni 

uzyska taką samą ilość punktów, co 4 letni itd. 

20. W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Powstanie obowiązku podatkowego  

u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

import usług lub towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego 

przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług czy mechanizm odwróconego 

obciążenia podatkiem VAT. 

XIX. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 16.01.2017r. do 

godz. 11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 

oznaczenia: 

"Oferta na usługę rozbudowy systemu wczesnego Ostrzegania  

i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa 

Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta 

Radomia”, 

znak BZP.271.1.1060.2016.PF” oraz „Nie otwierać przed 16.01.2017r. godz. 11:30” 

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 

(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, 

aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
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5. Oświadczenie dot. zmiany lub wycofania oferty musi być złożone w formie pisemnej oraz 

podpisane własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnioną do reprezentowania wykonawcy  

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 

W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu 

określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z KRS) lub odpowiednie pełnomocnictwo. 

Oświadczenie o zmianie musi ponadto zawierać informację w jakim zakresie oferta zostaje 

zmieniana (najlepiej poprzez wskazanie tej treści, która staje się nieaktualna, oraz podanie nowej treści 

lub załączenie do oświadczenia zmienianego dokumentu w nowej formie – np. formularza oferty, 

wykazu usług itp., zależnie od tego, czego zmiana dotyczy). 

6. Jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do wycofania swojej oferty niezgodnie  

z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w pkt. XIX.5 niniejszej SIWZ, zamawiający uzna te 

działania za bezskuteczne, zaś oferta wykonawcy zostanie otworzona w terminie i miejscu określonym 

przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli dodatkowo w opisanej w pkt. XIX.6 niniejszej SIWZ sytuacji Wykonawca złoży ofertę kolejną –  

w miejsce oferty, którą zamierzał wycofać, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez 

Wykonawcę, jako niezgodne z treścią ustawy. 

8. Kopertę zawierającą zmiany, poprawki lub modyfikację złożonej oferty należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo 

oznaczyć numerem kolejnej zmiany. 

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 

Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 16.01.2017r. o godz. 11:30. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi stan 

otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) 

oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych 

w ofertach. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach. 

XXI. Sposób obliczenia ceny  

1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za 

wykonanie czynności opisanych w pkt. III SIWZ (III. Przedmiot zamówienia). W cenie uwzględnia się 

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z 

uwzględnieniem pkt XVIII. 20 SIWZ. 
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 UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII. 20 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego. Zamawiający w celu oceny takiej oferty samodzielnie dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. 

2. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do  

1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:  

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość 

ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);  

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość 

ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);  

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad 

zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej 

przedstawionymi zasadami. 

3. Opis obliczenia ceny ofertowej: należy wpisać wartość przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

zawartym w pkt. 1. 

4. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

5. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej  

i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. 

6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzory przedstawione w pkt XXIII. 

7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową niepodlegającą zmianom. 

8. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,  

w stosunku do których zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić (zapłacić) należności 

publicznoprawne z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, zdrowotnej, Fundusz Pracy oraz 

zaliczkę na podatek dochodowy, zaoferowana w ofercie cena zawierać będzie również te należności. 

W przypadku wybrania oferty złożonej przez takiego wykonawcę, wynagrodzenie do zapłaty na 

rachunek wskazany przez wykonawcę zostanie odpowiednio pomniejszone o w/w należności 

publicznoprawne, do zapłaty których zobowiązany będzie zamawiający. W takim przypadku łączne 

finansowe zobowiązanie zamawiającego (tj. wynagrodzenie wykonawcy przekazane na rachunek oraz 

związane z nim należności publicznoprawne z tytułu w/w składek) wynikające z tytułu zawartej  

z wykonawcą umowy, nie może przekroczyć kwoty wynikającej z zaoferowanej ceny ofertowej.  

9. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna 

być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

XXIII. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert. 
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1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, będą oceniane według 

następujących kryteriów:  

- Cena   60% - maksymalnie 60 punktów  

- Jakość       40% - maksymalnie 40 punktów 

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad: 

2.1. Ocena w zakresie kryterium „cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych 

przy zastosowaniu poniższego wzoru - liczba punktów możliwych do uzyskania – 60. 

 

PC = 
Cb

C min
 × 60 pkt. 

gdzie:  PC – ilość punktów za kryterium cena, 

Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 

Cb – cena badanej oferty. 

 

2.2. Ocena w zakresie kryterium „jakość” liczona w punktach, będzie dokonywana na podstawie 

ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu poniższego wzoru - liczba punktów możliwych 

do uzyskania – 40. 

                                 Pjb 

Pj=  ----------------- x40 pkt. 

                                Pjmax 

 
gdzie: Pj –  ilość punktów za kryterium jakość liczony w punktach  

Pjb – łączna liczba punktów uzyskana w podkryteriach w ofercie badanej 

Pjmax – najwyższa łączna liczba punktów uzyskana w podkryteriach spośród złożonych ofert 

 

W kryterium „jakość”, w ramach oceny ofert Zamawiający przyznawać będzie punkty 

wykonawcom za poszczególne podkryteria (tj. okres gwarancyjny, okres serwisu 

pogwarancyjnego, żywotność akumulatorów), na podstawie ich oświadczeń zawartych  

w formularzu oferty, według następującej zasady: 

a) za każdy jeden dodatkowy rok wydłużenia okresu gwarancyjnego od wymaganych 5 lat – 

Wykonawca otrzyma 6 pkt. Maksymalna możliwa liczba punktów jaką można otrzymać w tym 

podkryterium wynosi 30 pkt. 

Punkty w podkryterium okres gwarancyjny przyznawane będą w następujący sposób: 

5 lat – 0 pkt., 6 lat – 6 pkt., 7 lat – 12 pkt., 8 lat – 18 pkt., 9 lat – 24 pkt., 10 lat i więcej – 30 pkt. 

b) za każdy jeden dodatkowy rok wydłużenia okresu serwisu pogwarancyjnego od wymaganych 5 lat 

- Wykonawca otrzyma 5 pkt. Maksymalna możliwa liczba punktów jaką można otrzymać  

w tym podkryterium wynosi 25 pkt. 

Punkty w podkryterium okres serwisu pogwarancyjnego przyznawane będą w następujący sposób: 

5 lat – 0 pkt., 6 lat – 5 pkt., 7 lat – 10 pkt., 8 lat – 15 pkt., 9 lat – 20 pkt., 10 lat i więcej – 25 pkt. 
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c) za zastosowanie w systemie akumulatorów o dłuższym okresie żywotności niż wymagane 8 lat, 

Wykonawca za każdy jeden dodatkowy rok otrzyma 2 pkt. Maksymalna możliwa liczba punktów jaką 

można otrzymać w tym podkryterium wynosi 10 pkt. 

 

Punkty w podkryterium żywotność akumulatorów przyznawane będą w następujący sposób: 

8 lat – 0 pkt., 9 lat – 2 pkt., 10 lat – 4 pkt., 11 lat – 6 pkt., 12 lat – 8 pkt., 13 lat i więcej – 10 pkt. 

 

 

2.3. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria: 

 

P= PC+Pj 

gdzie: P- ilość punktów 

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych  

w ramach poszczególnych kryteriów, uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany jej w treści. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

 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. 

10. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3, brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, 

traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki. 
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11. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się 

w szczególności do następujących zasad: 

 jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje 

się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

XXV. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1, oraz 

art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XXVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja,  

o której mowa w ust. 1 pkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w  ust. 1 pkt 1) i 4) na stronie internetowej. 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

5. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca, którego oferta uznana zostanie jako najkorzystniejsza, 

przed podpisaniem umowy może zostać zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w 

inny sposób. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności 
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zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok 

lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

8. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. 

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  

o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

XXVII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców 

W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część zamówienia przy udziale podwykonawców, 

zobowiązany jest do podania w składanej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy oraz firm podwykonawców. 

XXVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny ofertowej. 

3. Termin wniesienia zabezpieczenia – przed podpisaniem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z następujących form: 

 pieniądzu; 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wykonawca wpłaci je przelewem na rachunek 

bankowy: 

GMINA MIASTA RADOMIA 
PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu 
90 1240 3259 1111 0000 2989 2305 

 
6. Pozostałe – bezgotówkowe – formy wniesienia zabezpieczenia, o których mowa w punkcie 4, wymagają 

złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie zamawiającego, w Biurze Zamówień Publicznych, na 

niżej wymienionych zasadach: 

1) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony 

przez poręczyciela. 
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2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych wykonawca winien 

przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

prawo bankowe. 

3) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca 

winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową. 

4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w poręczeniach udzielonych przez podmioty, 

o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia 

wystawiony przez poręczyciela. 

5) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia, winna 

spełniać co najmniej następujące wymogi: 

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 

b) określać kwotę gwarantowaną w zł (wynikającą z oferty), 

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ), 

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego. 

7. Zamawiający zwróci:  

a) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie do 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

przedmiotu umowy; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

XXIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

XXX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

Określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują 

Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ) organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 

154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:  

1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

2. Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

XXXI. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów; 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 

postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po 
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dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, 

zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

XXXII. Dokumentacja przetargowa: 

Dokumentację przetargową stanowią: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Opis funkcjonalny interfejsu - załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Opis sposobu integracji centrali wojewódzkiej z centralą UM w Radomiu - załącznik nr 3 do SIWZ. 

5. Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 4 do SIWZ. 

6. Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 

7. Formularz oferty. 

8. Druk oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. 

9. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów innego podmiotu, o którym mowa w punkcie XIV 4. 
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BZP.272……….….................PF       Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na „usługę rozbudowy systemu 

wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu 

„Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta 

Radomia” 

 

zawarta w dniu ................................ w Radomiu (zwana dalej: „Umową”) pomiędzy: 

Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30,  

REGON 670223451, NIP 796-28-17-529,  

reprezentowaną przez: Pana Radosława Witkowskiego – Prezydenta Miasta Radomia  

przy kontrasygnacie Pana Sławomira Szlachetki – Skarbnika Miasta Radomia, 

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym” 

a 

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

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

REGON: ……………………..      

NIP: ……-.…..-…..-.…., reprezentowaną przez  …………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą ” 

 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest Rozbudowa Systemu  Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania  

o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia (SWOiA), składającego się z: 5 Punktów Alarmowania (PA) - 

300W,  13 (PA) - 600W, 3 (PA) - 900W i 2 (PA) - 1200W,  zainstalowanych na budynkach zlokalizowanych  

w Radomiu zgodnie z wykazem zawartym w OPZ, z zapewnieniem jednolitego sterowania, (dalej jako: 

System), zintegrowanie i podłączenie 21 (PA) istniejącego systemu ostrzegania RSSS-3000, opartego na 

centrali alarmowej CA-3000 i syrenach mechanicznych, w zakresie umożliwiającym załączenie istniejących 

syren oraz integrację z Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego (SAiOLMUW) w zakresie opisanym w dalszej części dokumentu. 

2. W szczególności przedmiot Umowy obejmuje wykonanie, wdrożenie oprogramowania, dostawę, instalację  

i uruchomienie sprzętu, infrastruktury technicznej w zakresie i jakości niezbędnej do wykonania Systemu, 

zgodnie ze standardami i normami w dziedzinie energetyki, informatyki i telekomunikacji oraz przeszkolenie 

użytkowników w zakresie przedmiotu Umowy. 

3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu Umowy opisany został w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia ( „SIWZ”) w punkcie III pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” (dalej „OPZ”).  

4. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy realizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka 

Przyjazna Środowisku”  Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”,- typ projektu – Systemy wczesnego ostrzegania przed 
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zjawiskami katastrofalnymi. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania odpowiednich oznaczeń 

i logotypów zgodnie z OPZ, na wszelkich dokumentach i korespondencji powstałych w wyniku wykonania 

Umowy. 

§ 2. Termin realizacji Umowy 

Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie 120 (stu dwudziestu) dni kalendarzowych od daty zawarcia 
umowy, w oparciu o opracowany harmonogram realizacji Umowy przedłożony Zamawiającemu w ciągu 14 dni 
od podpisania niniejszej Umowy. Przyjęte przez Wykonawcę w harmonogramie terminy realizacji 
poszczególnych  zadań powinny zapewniać możliwość wykonania przedmiotu Umowy w wymaganym terminie 
(120 dni). 

§ 3. Warunki realizacji umowy 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż wykluczają możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści 

Umowy jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia i zmiany terminów umownych. 

2. Realizacja Umowy ma w szczególności doprowadzić do rozbudowy istniejącego SWOiA  w Radomiu   

w sposób zapewniający jego integralność oraz integralność z  SAiOLMUW.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy  zgodnie ze złożoną w przetargu ofertą oraz 

wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególności  zgodnie z OPZ, z uwzględnieniem jednocześnie 

koniecznych dla należytej realizacji Umowy  uzgodnień  dokonanych przez Strony  w ramach współdziałania 

przy jej wykonaniu. SIWZ i oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

4. Jeżeli podczas realizacji Umowy wymagane jest dokonywanie przez Wykonawcę uzgodnień 

z Zamawiającym, za uzgodnienie przyjmuje się pisemną akceptację przez Zamawiającego dokonanych 

ustaleń po przeprowadzonych konsultacjach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać z najwyższą starannością wszelkie działania wynikające z Umowy, 

w tym w szczególności z dokumentów wskazanych w OPZ oraz innych oświadczeń i dokumentów 

przekazanych mu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w związku 

z wykonywaniem Umowy. 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób,  

z których pomocą Umowę wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Umowy powierza (w tym 

w szczególności za działania i zaniechania podwykonawców). 

7. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszelkich zasad i przepisów 

obowiązujących na terenie instalacji urządzeń Systemu w szczególności: przepisów i regulacji BHP, ppoż., 

bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zarządcę obiektu z minimum 3 dniowym 

wyprzedzeniem o zamiarze realizacji  robót na danym obiekcie informując jednocześnie o  utrudnieniach dla 

funkcjonowania obiektu związanych z planowanymi pracami. 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oddelegowania do wykonania przedmiotu Umowy osób posiadających 

kwalifikacje do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności: elektrycznej, konstrukcyjno-

budowlanej i telekomunikacyjnej. 

9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby oddelegowane/wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy  

posiadać będą uprawnienia i kwalifikacje odpowiednie do zakresu powierzanych i wykonywanych czynności. 

10. Wykonawca oświadcza, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności, składające się na 

przedmiot Umowy, które muszą być realizowane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników 

podwykonawców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) będą wykonywane przez osoby 

wskazane przez Wykonawcę, wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku zmiany osób 

realizujących powyższe czynności Wykonawca zobowiązany jest przed dopuszczeniem danej osoby do 

realizacji przedmiotu Umowy powiadomić o tym na piśmie Zamawiającego, z podaniem wymaganych danych 

osobowych. 

11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia wskazanych, wymienionych  
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w wykazie  pracowników o zatrudnieniu  ich przy realizacji przedmiotu Umowy na podstawie umowy  

o pracę. 

12. Nieprzedłożenie w wymaganym terminie przez Wykonawcę lub podwykonawców, oświadczeń, o których 

mowa w ust. 11, traktowane będzie jako niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przy 

realizacji przedmiotu Umowy pracowników na podstawie umowy o pracę. 

13. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawców pracowników realizujących 

czynności wskazane w przedmiocie zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawców wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby rozpoczętych miesięcy w okresie realizacji Umowy,  

w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest naprawić na własny koszt wszelkie szkody i zniszczenia wyrządzone zarówno 

Zamawiającemu jak i osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót, usług i dostaw. 

§ 4. Odbiory 

1. Odbiorom podlegają wszelkie produkty wytwarzane i dostarczane przez Wykonawcę w ramach realizacji 

Umowy, niezależnie od ich formy oraz postaci. 

2. Odbiory będą dokonywane w formie protokolarnej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  

w sposób określony w OPZ w ramach następujących procedur: 

a) Akceptacja sprzętu; 

b) Akceptacja produktów dokumentacyjnych; 

c) Akceptacja produktów programistycznych; 

d) Akceptacja oprogramowania standardowego; 

e) Odbiór szkoleń; 

f) Odbiór robót; 

g) Odbiór Końcowy Systemu. 

3. Odbiory odbywać się będą po zakończeniu testów akceptacyjnych określonych w OPZ. 

4. Odbiór Końcowy Systemu stanowi formalne, protokolarne potwierdzenie zakończenia wykonywania Umowy 

w związku z uprzednim dokonaniem wszystkich wymaganych odbiorów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2  pkt 

a) – f). 

5. Protokoły testów akceptacyjnych i protokoły odbiorów przygotowuje Wykonawca przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Ze względu na zamierzony cel Umowy, świadczenia rzeczowe Wykonawcy prowadzą do stworzenia jedynie 

warstwy sprzętowej Systemu, wobec czego ich wykonanie samo w sobie nie prowadzi jeszcze do osiągnięcia 

celu Umowy, nawet w części. W związku z powyższym, za chwilę przeniesienia własności rzeczy oraz chwilę 

przejścia niebezpieczeństwa ich utraty lub uszkodzenia, Strony przyjmują dopiero dzień podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

ubezpieczenia rzeczy od ryzyka ich utraty lub uszkodzenia w okresie od wydania  do przeniesienia własności 

na Zamawiającego. 

 

§ 5. Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, z chwilą 

odbioru przez Zamawiającego prac objętych Umową oraz z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Systemu, w zakresie nieobciążonym jakimikolwiek prawami osób trzecich, autorskie prawa majątkowe do  
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dokumentacji  i oprogramowania wytworzonych przez Wykonawcę w ramach Umowy i przeznaczonych dla 

Zamawiającego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na 

następujących: 

a) trwałego lub czasowego utrwalania, zwielokrotniania, modyfikowania dokumentacji  

i oprogramowania, w tym poprzez sieci komputerowe i radiowe Zamawiającego oraz sieć Internet, 

b) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji , a także oprogramowania lub jego kopii wraz  

z prawem do udzielania dalszych licencji, 

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których oprogramowanie lub dokumentację 

utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

d) łączenia fragmentów z innym oprogramowaniem, przekształcania formatu pierwotnego 

oprogramowania na dowolny inny format, wymagany przez Zamawiającego i dostosowania do 

platform sprzętowo-systemowych wybranych przez Zamawiającego, 

e) aktualizacji (wprowadzania zmian do dokumentacji) dokumentacji i innych dokumentów 

wytworzonych w wyniku realizacji Umowy. 

2. Wykonany System oraz wszystkie jego elementy, za wyjątkiem oprogramowania, dla którego przewidziano  

w Umowie dostawę licencji, stają się własnością Zamawiającego, który będzie mógł dowolnie nimi 

dysponować, a w szczególności dokonywać ich modyfikacji. 

3. W przypadku stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem, iż korzystanie przez Zamawiającego z Systemu lub 

jego elementu zgodnie z Umową narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, Zamawiający ma 

prawo żądać kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy 

i odszkodowania uzupełniającego - na warunkach określonych w § 9. 

4. Oprogramowanie, którego producentami są osoby trzecie, objęte jest gwarancjami tych producentów  

w maksymalnym zakresie, tj. bez wprowadzania ograniczeń innych niż stosowane przez tych producentów  

w standardowej ofercie rynkowej. 

5. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku  

z korzystaniem z dostarczonego i wdrożonego oprogramowania, do którego Wykonawca udzielił 

Zamawiającemu licencji i w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca jest zobowiązany do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia 

Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

 

§ 6. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres zgodny ze złożoną ofertą. Bieg okresu 

gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy.  

2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, 

wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi 

za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji 

jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie 

terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w 

okresie objętym gwarancją jakości. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym 

zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Systemu i jego 

poszczególnych elementów, w tym urządzeń i oprogramowania.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji. 
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6. Wykonawca zapewnia, że wykonany System będzie zgodny z Umową, należytej jakości i w pełni sprawny oraz 

że będzie posiadał wszystkie wymagane funkcjonalności. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych negatywnych skutków będących wynikiem 

modyfikacji Systemu przez siebie wprowadzonych w ramach czynności gwarancyjnych. 

8. Niniejsza Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  

w zakresie, w jakim nie przewiduje ona wystawienia odrębnych oświadczeń lub dokumentów gwarancyjnych. 

 

§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1.  Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 
……………………………........ złotych, tj. 10 % ceny podanej w ofercie przetargowej.  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………………………………, ze wskazaniem: 
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu na rozbudowę Systemu 
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Radomia” i zostało dostarczone 
Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.  

3. Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wyniesie 30% 
wysokości zabezpieczenia. 

4.  Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości: 

a) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy; 

b) 30% - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 8. Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie ……………………….…………… (słownie:…………………………………) złotych brutto, 

której szczegółowe wyliczenie wynika z treści złożonej oferty przetargowej. 

2. Kwota podana w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zapłata należności za realizację przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu Umowy oraz złożeniu w siedzibie 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Moniuszki 9 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, potwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie poprawności wykonania 

przedmiotu Umowy. 

5. Fakturę należy wystawić na Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP 796-28-17-

529.  

6. Warunkiem wystawienia faktury jest dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu Odbioru 

Końcowego odbiór Systemu. 

7. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 9. Kary umowne i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach  

i wysokościach: 

1) z tytułu zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 



 
 
BZP.271.1.1060.2016.PF 
 

Strona 6 

2) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy; 

2. Kary umowne przewidziane w Umowie mogą być potrącane z wierzytelnościami Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego – do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10. Warunki odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części w przypadku 

rażącego jej naruszenia, rozumianego jako niewykonywanie przez Wykonawcę istotnych obowiązków 

wynikających z Umowy lub wykonywanie takich obowiązków w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, 

a w szczególności w przypadku: niedotrzymania terminów określonych przez Zamawiającego  

i  nieuwzględniania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego, nieprzekazania Zamawiającemu żądanych 

informacji i dokumentów, przekazania produktów składających się na przedmiot Umowy naruszających prawa 

osób trzecich. 

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części w przypadku 

nieuzasadnionego przerwania jej wykonywania przez Wykonawcę przez okres dłuższy niż 3 (trzy) dni. 

3. Odstąpienie od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania obowiązku 

i wyznaczeniem jemu dodatkowego terminu (max 5 dni) do jego wykonania. Po upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może odstąpić od Umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar 

umownych oraz odszkodowań, jak również wykonania obowiązków wskazanych w § 14. 

6. Postanowienia Umowy nie wyłączają możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w innych 

przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

§ 11. Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Dopuszcza się zmiany dotyczące: 

1) Terminu wykonania, sposobu wykonywania i przedmiotu  Umowy, w przypadku: 

a) gdy zmiana ma na celu usprawnienie realizacji Umowy lub jest następstwem zmiany warunków 

organizacyjnych po stronie Zamawiającego, 

b) konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy w celu jej prawidłowego wykonania  

i osiągnięcia realizacji Systemu, 

c) konieczności wynikającej ze zmian wniosku o dofinansowanie ze środków UE, na podstawie 

którego Projekt jest realizowany, 

d) koniecznej modyfikacji przedmiotu Umowy w celu dostosowania go do zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy zmiany te nie były znane w momencie 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu, 

e) koniecznej modyfikacji przedmiotu Umowy w celu dostosowania go do zmian oprogramowania 

współpracującego z przedmiotem Umowy i będącego w posiadaniu Zamawiającego. 
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f) koniecznej modyfikacji parametrów technicznych przedmiotu Umowy w związku z postępem 

technicznym jak również zmianą przyjętych standardów, procedur lub norm - przy zachowaniu 

wymagań funkcjonalnych określonych w OPZ, 

g) konieczności zmian w zakresie rozwiązań przewidzianych w OPZ, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Przedmiotu Umowy, 

h) przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy mających wpływ na wykonywanie 

przedmiotu Umowy np. zmiany wytycznych oraz innych dokumentów programowych, stanowisk 

Instytucji Zarządzającej lub innych regulacji określających zasady realizacji „Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”, 

i) siły wyższej; 

3. Strony mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu Umowy, lub jego poszczególnych etapów o czas 

konieczny, nie dłuższy jednak niż wynikający wprost z okoliczności stanowiących podstawę dla 

zmiany terminu (ust.2 ). 

4. Wniosek o zmianę Umowy powodu okoliczności, o których mowa ust. 2 zainteresowana Strona 

zobowiązana jest przedłożyć drugiej stronie Umowy najpóźniej w terminie 20 dni od dnia zaistnienia 

zdarzenia stanowiącego podstawę do zmiany Umowy. Wniosek powinien zostać sporządzony  

w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie co najmniej wskazujące na potrzebę zmiany Umowy  

i wpływ zdarzenia na czasookres wykonania zamówienia. W przypadku braku wniosku  do upływu 

terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym przyjmuje się , że zaistniałe zdarzenia  nie miało wpływu 

na ryzyko terminowego wykonania przedmiotu Umowy.  

 

§ 12. Siła wyższa   

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące 

bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym, którego strony nie mogły przewidzieć  

i któremu nie mogły zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższego stopnia staranności, uniemożliwiające 

wykonanie Umowy w całości lub części na stałe lub na pewien czas i które nie wynikło wskutek błędów lub 

zaniedbań strony dotkniętej jej działaniem. Takie wydarzenia mogą obejmować w szczególności: działania 

wojenne, akcje zbrojne lub sabotaż, pożary, powodzie, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki 

generalne w przemyśle i transporcie oraz oficjalne decyzje organów władzy i administracji państwowej.  

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania się, w najwcześniejszym możliwym 

terminie, o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach 

dla Umowy oraz ustaniu powyższych okoliczności. Na stronie powołującej się na działanie siły wyższej ciąży 

obowiązek udokumentowania zaistnienia takiej okoliczności.  

4. Jeśli wykonanie części lub całości jakiegokolwiek zobowiązania w ramach Umowy jest opóźnione z powodu 

Siły Wyższej o okres przekraczający sześć miesięcy, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość 

i warunki kontynuowania Umowy. 

 

§ 13. Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie  

z przepisami w/w ustawy oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z tymi 

przepisami. 

3. Wykonawca oświadcza że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają 

wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  
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w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji 

Umowy. 

5. Nadzór nad wykonywaniem przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego sprawowany będzie przez 

wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są podporządkować się 

poleceniom osób sprawujących nadzór, w zakresie sposobu realizacji Umowy. 

6. Zamawiający upoważnia i zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora 

Danych Osobowych Zamawiającego o każdorazowym stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności 

danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. 

7. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwia Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach odnotowania 

incydentu, o którym mowa w ust. 6. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę 

omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

9. Osoby realizujące przedmiot Umowy przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych zobowiązane 

są uzyskać upoważnienie do przetwarzania tych danych, wydane przez Administratora Danych Osobowych, 

a także podpisać oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych oraz zachowaniu w tajemnicy 

danych i sposobów ich zabezpieczenia. 

10.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie ma możliwości zabezpieczenia danych 
osobowych powierzonych do przetwarzania, Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie 
natychmiastowym. 

11. Uaktualniany na bieżąco wykaz pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców przewidzianych do 
realizacji przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. Aktualizowanie wykazu obowiązuje od dnia 
jego otrzymania przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy. 

 

§ 14. Informacje prawnie chronione 

1. Wszelkie informacje, w tym informacje programowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, księgowe, 

finansowe, personalne, handlowe, statystyczne, pracownicze dotyczące Zamawiającego i danych osobowych 

posiadanych przez Zamawiającego stanowią informacje prawnie chronione i mogą być wykorzystywane przez 

Wykonawcę wyłącznie do wykonania Umowy i nie mogą być ujawniane lub udostępniane żadnej osobie trzeciej. 

2. Obowiązek zachowania poufności dotyczy wszystkich osób przy pomocy których, Wykonawca realizować będzie 

przedmiot Umowy, które uzyskają  dostęp do informacji prawnie chronionych w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Zamawiającego jakie sporządził, zebrał, opracował lub 

otrzymał w czasie jej obowiązywania albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, 

odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu oraz usunięcia wszelkich posiadanych informacji prawnie 

chronionych, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

4. Wykonawca będzie strzegł informacji prawnie chronionych z najwyższą starannością. 

5. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek informacji będącej informacją prawnie chronioną  

w trakcie trwania Umowy, a także w okresie 10 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo żądania kary umownej od Wykonawcy w wysokości 100 000 zł za każdy przypadek naruszenia, 

ponadto zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu zobowiązanie do zachowania poufności 

danych podpisane przez każdą osobę, która w związku z realizacją czynności stanowiących przedmiot Umowy 
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może uzyskać lub uzyska dostęp do informacji prawnie chronionych. Wzór zobowiązania określa Załącznik nr  4 

do Umowy. 

 

§ 15. Porozumiewanie się Stron 

1. Nadzór nad realizacją Umowy sprawować będą w imieniu stron: 

1) ze strony Zamawiającego:……, 

a) ………….. 

b) …………… 

2) ze strony Wykonawcy: …... . 

a) ………………………. 

b) …………………….… 

2. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: 

3) adres Zamawiającego: ……………; 

4) adres Wykonawcy: …………….. 

3. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianach adresu w formie 
pisemnej niezwłocznie po dniu zaistnienia zmiany. 

4. Zmiana adresu do korespondencji oraz zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy 
i może być dokonana w każdym czasie w formie pisemnej. 

5. W przypadku niepodania przez stronę nowego adresu korespondencja wysłana na poprzedni adres będzie 
uważana za doręczoną w dniu awizowania jej przez operatora pocztowego. 

 

§ 16. Postanowienia końcowe 

1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego 

zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Do rozstrzygania sporów, mogących wynikać z wykonania Umowy strony ustalają sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych treścią Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w tym  

w szczególności: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, 

z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ) oraz 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 

1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2015 poz. 2058, 

z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

5. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na 

osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z Umowy. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca,  

a trzy Zamawiający. 

     Zamawiający:       Wykonawca: 
 
Załączniki: 
Nr 1 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i posiadanych 

uprawnień zawodowych po stronie Wykonawcy. 
Nr 2 – Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy.   
Nr 3 – Wykaz składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji Umowy. 

Nr 4 – Zobowiązanie do zachowania poufności danych Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
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Załącznik Nr 1 do Umowy  

 

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

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

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

           (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności i posiadanych uprawnień zawodowych po stronie Wykonawcy: 

 

 

Lp. 

Imię i nazwisko Informacja  o zakresie wykonywanych 

czynności przez wskazaną osobę: 

 

Uprawnienia 

zawodowe jeżeli są 

wymagane prawem 

(specjalizacja i numer 

świadectwa) 

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

 

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

                                 (data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 do Umowy  

 

 

 

Protokół Odbioru Etapu* i Odbioru Końcowego* przedmiotu Umowy 

/z dnia ……………… 2017r./ 

 

 

 

W związku z realizacją Umowy nr ……………………… zawartej w dniu ……………, Strony potwierdzają 

wykonanie i odbiór: 

 

1) Zakończona dostawa urządzeń Systemu zgodnie z kosztorysem szczegółowym Wykonawcy. 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

2) Zakończony montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń Systemu: 

a) Część mechaniczna 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

b) Część elektryczna 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

c) Część logiczna 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

3) Zakończona z wynikiem pozytywnym procedura testowa Systemu opisana w OPZ. 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

4) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej opisanej w OPZ. 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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5) Zakończona z wynikiem pozytywnym procedura testowa Systemu opisana w OPZ. 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

6) Przekazanie Zamawiającemu szczegółowego wykazu składników majątkowych powstałych  

w wyniku realizacji Systemu  

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

7) Przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentów wymaganych w OPZ. 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Podpis osób upoważnionych ze Strony Zamawiającego 

   

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) …………………………………. 

 

 

 

 

Podpis osób upoważnionych ze Strony Wykonawcy                          

 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Umowy  
 

Wykaz składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy. 
" Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach na terenie miasta Radomia (SWOiA).   
Projekt realizowany w ramach: „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”. 

 
 

Lp. Grupa Podgrupa Rodzaj 
Nazwa środka trwałego/wartości 

niematerialne i prawne* 
Jednostka Ilość 

Cena 
jednostk. 

brutto 

Wartość 
brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

                  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
         
         

*- poza nazwą środka trwałego/wartości niematerialne i prawne należy podać jego  podstawowe parametry, oraz nr fabryczny /o ile taki 
występuje/ 

 

               WYKONAWCA                                              ZAMAWIAJACY 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

 

Zobowiązanie do zachowania poufności danych 

Gminy Miasta Radomia. 

Miejscowość i data  
Imię i nazwisko  
Stanowisko służbowe/ funkcja  
Adres  
Nr dowodu osobistego  

Zobowiązanie do zachowania poufności danych 

1. Oświadczam niniejszym, że   

1/   zostałem poinformowany o obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z czynnościami dotyczącymi wykonania umowy nr …………………… 
zawartej w dniu ……. pomiędzy ………………………………………. 

2/   zostałem poinformowany, że wszelkie informacje, w tym informacje programowe, techniczne, 
technologiczne, organizacyjne, księgowe, finansowe, personalne, handlowe, statystyczne, 
pracownicze dotyczące Gminy Miasta Radomia i danych osobowych posiadanych przez Gminę 
Miasta Radomia (Zamawiającego)  stanowią informacje prawnie chronione i mogą być 
wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania j umowy , o której mowa  
w pkt 1 i nie mogą być ujawniane lub udostępniane żadnej osobie trzeciej. 

3/  zostałem poinformowany, że obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje również wszystkie 
pisma, notatki służbowe, wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną, jeżeli ich treść 
obejmuje  informacje, o których mowa w pkt 2, w tym także utrwalone na nośnikach 
magnetycznych lub cyfrowych. 

4/  zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, o których mowa w pkt 2 powyżej. 

5/  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić firmę …………. oraz Gminę Miasta Radomia  
o uzyskanych przeze mnie informacjach dotyczących każdego przypadku nieuprawnionego 
ujawnienia informacji, o których mowa w pkt 2. 

 

2. Niniejsze zobowiązanie stanowi integralną część umowy określonej w ust. 1 pkt 1. 

3. Jednocześnie potwierdzam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami). 

 

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

(czytelny podpis - imię i nazwisko) 
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Formularz oferty 
............................................................ 

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

REGON ............................................... 

      NIP........................................................  

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

 Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom  

 

Oferta  
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ (III. Przedmiot 

zamówienia) zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach 

przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: 

..………………..………. zł*)  

(słownie…………………………………………………………….………………….……………………………) 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, 

z uwzględnieniem pkt XVIII. 20 SIWZ.  

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII. 20 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu 

zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie 

zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 

2. Oświadczam (-y), że udzielę (-imy)………………. lat gwarancji .  

UWAGA !!! Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat. 

3. Oświadczam (-y), że udzielę (-imy) ……………. lat serwisu pogwarancyjnego. 

UWAGA !!! Minimalny wymagany okres serwisu pogwarancyjnego wynosi 5 lat. 

4. Oświadczam (-y), że okres żywotności akumulatorów wynosi ……………. lat. 

UWAGA !!! Minimalny wymagany okres żywotności akumulatorów zastosowanych w systemie wynosi 
8 lat. 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 120 dni od podpisania umowy. 
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6. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

7. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

8. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy zgodnie 

z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z 

późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu 

przeze mnie/nas, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 10 % ceny ofertowej. 

 

UWAGA !!!!  

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 

tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.  

poz. 352). 

Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający 

może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia), w szczególności adresy rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz/lub postępowanie, 

w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.   

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

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

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

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

    (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

  osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do oferty 

 
......................................................... 
 
......................................................... 
 
……………………………………………. 
  (nazwa i adres innego podmiotu) 

 

 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW INNEGO PODMIOTU 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę rozbudowy systemu wczesnego 

Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa 

Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia”, 

zobowiązuję się do udostępnienia następujących zasobów na zasadach określonych art. 22a ustawy Pzp: 

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

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

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

w następującym zakresie: 

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

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

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

 

W związku z powyższym oświadczam, iż znane mi są zasady odpowiedzialności solidarnej wynikające  

z art. 22a ustawy Pzp. 

 

 

 

Data:........................................................                

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

      (Podpis i pieczęć  innego podmiotu/osoby 

      uprawnionej do reprezentowania innego podmiotu) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
......................................................... 
 
......................................................... 
 
……………………………………………. 
  (nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

(tj. co najmniej jedna (1) usługa polegająca na dostarczeniu i wdrożeniu systemu ostrzegania i alarmowania 
przed zjawiskami katastrofalnymi na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto, wykonana w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia  

(w tym zakres) 

Wykonawca usług 
(nazwa i adres) 

dot. podmiotów trzecich * 

Wartość 
przedmiotu 
zamówienia 

brutto w PLN 

Data 
wykonania 

Podmioty, na rzecz 
których usługa została 

wykonana 

      

      

 
* Wypełnić tylko w przypadku posłużenia się podmiotem trzecim w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

 

 
 

 

 

 
Data:........................................................                

 ..……...............................................................                    
     (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

     osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 


