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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”)  
na usług ę organizacji obozu naukowego w ramach projektu ,,In teligentne specjalizacje 

motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” 
 

I. Zamawiaj ący: 

Gmina Miasta Radomia  
REGON: 670223451 NIP: 796-281-75-29 
Prowadz ący spraw ę: 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 interneto wej:  
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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. Przedmiot zamówienia  (CPV: 63511000-4 Organizacja wycieczek) 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji o bozu naukowego  dla uczniów szkoły Zespołu Szkół 

Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w ramach projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju 

lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Obóz naukowy należy zorganizować najpóźniej w terminie do dnia 

08.06.2018 – z wyłączeniem okresu 01.05.2018-13.05.2018. 

2. Uczestnicy szkolenia : usługa obejmuje zorganizowanie obozu naukowego na terenie Polski dla  

14 uczniów oraz min. 2 opiekunów grupy stanowiących kadrę nauczycielską w Zespole Szkół Skórzano-

Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu biorących udział w projekcie „Inteligentne specjalizacje motorem 

rozwoju lokalnego rynku pracy”.  

3. Termin organizacji szkolenia: Szkolenie wyjazdowe trwające 5 dni. Zamawiający zastrzega, że szkolenie 

musi rozpocząć poniedziałek (tak by zakończenie szkolenia przypadło na piątek). Obóz naukowy powinien 

się odbyć do dnia 08.06.2018. 

4. Zakres tematyki:  Celem obozu jest rozwijanie zainteresowań fotografią architektury, krajobrazową 

i reportażem, nabycie umiejętności wykonywania fotografii w trudnych warunkach atmosferycznych 

i nocnych, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obecnego w architekturze mieszkaniowej i sakralnej. 

Wyjazd należy zorganizować we współpracy ze szkołą wyższą. Wykonawca zapewni opiekuna naukowego 

zajmującego się fotografią, który będzie pracownikiem wyższej uczelni jako nauczyciel akademicki. Opiekun 

naukowy musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie pracy z młodzieżą oraz musi posiadać 

wykształcenie pedagogiczne. Opiekun naukowy jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń. 

Program ramowy szkolenia będzie zawierał minimum: 

a) szczegółową tematykę wykładów związanych z celem obozu; wykład musi być zorganizowany 

w godzinach popołudniowych przed obiadokolacją; czas trwania jednego wykładu – 60 minut; wykłady będą 

zorganizowane 2, 3, 4 dnia obozu; 
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b) wycieczkę dydaktyczną do Bieszczadzkiego Parku Narodowego – zwiedzanie Międzynarodowego 

Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Poznanie walorów przyrodniczych, sposobów 

zagospodarowania, ochrony fauny, flory i przyrody nieożywionej; 

c) zwiedzanie każdego dnia minimum trzech zabytkowych miejsc/obiektów; 

d) organizacji każdego dnia obozu wycieczek dydaktycznych połączonych ze zwiedzaniem krajobrazu; 

umożliwienie uczestnikom obozu możliwość wykonywania fotografii zwiedzanych miejsc/obiektów/tras; 

 

Opiekun naukowy: Zamawiający wymaga, aby osoba prowadząca szkolenie posiadała co najmniej tytuł 

magistra w dziedzinie, z zakresu której odbywać się będzie szkolenie lub pokrewnej. 

Miejsce szkolenia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w hotelu o standardzie minimum  

trzygwiazdkowym (w rozumieniu przepisów Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 

obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie), w pokojach 2- lub 3-

osobowych z łazienkami wyposażonymi w łóżka jednoosobowe. Oddzielne pokoje dla opiekunów i pilota 

wycieczki. Pokoje nie mogą być koedukacyjne. 

5. Zamawiający wymaga, aby miejsce organizacji szkolenia było oddalone od granic administracyjnych 

Radomia min. 250 km. Ogólnym celem obozu szkoleniowego są okolice Bieszczadów Zachodnich 

mieszczących się w granicach Polski. 

6. Wyżywienie:  Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić usługę oraz obsługę gastronomiczną podczas 

trwania szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia (przygotowanie i sprzątanie, obsługa kelnerska), tj.: 

1. W pierwszym dniu szkolenia minimum: 

- obiad składający się z dwóch dań, sałatki i napoju bez ograniczeń; 

- kolacja (w formie szwedzkiego stołu lub zamiennie grill/ognisko); 

2. W drugim dniu szkolenia minimum: 

- śniadanie (w formie szwedzkiego stołu – uzupełniane w razie potrzeby); 

- II śniadanie (suchy prowiant i sok); 

- obiadokolacja (składająca się z dwóch dań, sałatki i napoju bez ograniczeń); 

3. W trzecim dniu szkolenia minimum: 

- śniadanie (w formie szwedzkiego stołu – uzupełniane w razie potrzeby); 

- II śniadanie (suchy prowiant i sok); 

- obiadokolacja (składająca się z dwóch dań, sałatki i napoju bez ograniczeń); 

4. W czwartym dniu szkolenia minimum: 

- śniadanie (w formie szwedzkiego stołu – uzupełniane w razie potrzeby); 

- II śniadanie (suchy prowiant i sok); 

- obiadokolacja (składająca się z dwóch dań, sałatki i napoju bez ograniczeń); 

5. W ostatnim dniu szkolenia minimum: 

- śniadanie (w formie szwedzkiego stołu – uzupełniane w razie potrzeby); 

- obiad składający się z dwóch dań, sałatki i napoju bez ograniczeń). 

Jedzenie na drogę 

 

Posiłki muszą być przygotowane na miejscu z produktów świeżych i wysokiej jakości. Posiłki nie mogą być 

serwowane na korytarzu oraz w Sali szkoleniowej. Wyżywienie świadczone powinno być wyłącznie przy 
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użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów 

prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia). 

 

7. Transport: Zamawiający wymaga zapewnienie klimatyzowanego autokaru bądź busa spełniający 

wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.  

z 2017 r., poz. 128). Autokar musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz wymagane koncesje, 

zezwolenie i licencje związane z przewozem osób, w tym pisemnych zaświadczeń o stanie technicznym 

autokaru/busa. W przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewni autokar zastępczy na własny koszt. 

Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność obsługi kierowcy i autokaru/busa przez cały okres trwania 

szkolenia. Rok produkcji autokaru nie wcześniej niż 2010 r. 

Jeżeli dojazd busem/autokarem nie jest możliwy, wykonawca pokrywa koszt dojazdu do atrakcji środkami 

komunikacji zbiorowej. 

 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 

1) Zorganizowanie i obsługa obozu szkoleniowego wyjazdowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół 

Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. 

2) Zorganizowanie obozu szkoleniowego w pełnym zakresie tj. zapewnienie transportu z miejsca 

wyznaczonego przez Zamawiającego na miejsce organizacji obozu i z powrotem, zakwaterowanie oraz 

pełne wyżywienie dla 16-osobowej grupy szkoleniowej (14 uczestników + 2 opiekunów). 

3) Przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa obozu naukowego, zapewnienie materiałów oraz pomocy 

szkoleniowych, zapewnienie trenera szkolenia oraz osoby będącej kierownikiem (koordynatorem szkolenia). 

4) Ubezpieczenie uczestników obozu szkoleniowego od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od 

pierwszego do ostatniego dnia trwania obozu szkoleniowego. W razie wystąpienia wypadku, Wykonawca 

będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego ze szkoleniem 

w drodze do i z miejsca szkolenia powstałego z udziałem ucznia/uczennicy ZSSOSiU skierowanego na 

obóz szkoleniowy przez Zamawiającego. 

5) Zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

w trakcie trwania szkolenia. 

6) Zapewnienie sali szkoleniowej dostosowanej do przeprowadzenia zajęć teoretycznych jak i warsztatów dla 

14 osób. Sala szkoleniowa musi spełniać standardy szkoleniowe, tj.: 

a) być przestronna, tj. przystosowana do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia; 

b) posiadać oświetlenie naturalne (okna) i sztuczne; 

c) posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia w układzie przy stołach z miejscem 

umożliwiającym wykonywanie notatek przez uczestników obozu; 

d) nagłośnienie z minimum jednym mikrofonem bezprzewodowym; 

e) posiadać projektor multimedialny, ekran, komputer i tablicę typu flipchart wraz z markerami oraz 

papierem; 

f) sprawne zaplecze sanitarne. 

7) Przygotowanie list uczestników szkolenia. 
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8) Przedstawienie programu ramowego obozu szkoleniowego (program ramowy będzie wymagany od 

Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona). Program ramowy powinien zawierać propozycje 

miejsc przewidzianych do realizacji obozu naukowego, zgodnych z tematyką wyjazdu oraz propozycje 

realizacji programu turystycznego na każdy dzień wyjazdu, nazwy i adresy miejsc noclegowych, organizację 

posiłków oraz rozkład godzinowy kolejnych pozycji programu wycieczki; 

9) Przygotowanie programu obozu szkoleniowego. Szczegółowy program szkolenia Wykonawca przygotuje 

i przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie nie później niż 10 dni od dnia podpisania umowy i nie 

później niż 3 dni przed terminem obozu naukowego. W harmonogramie wykonawca wskaże co najmniej: 

termin organizacji obozu naukowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, nazwy i adresy miejsc 

noclegowych, organizację posiłków, miejsca przewidziane do realizacji szkoleń oraz rozkład godzinowy 

kolejnych atrakcji turystycznych. 

10) Przygotowanie ankiet oceny szkolenia i ankiet ewaluacyjnych. 

11) Przygotowanie całej dokumentacji wraz z odpowiednim oznaczeniem: logo zgodne z wytycznymi: Księga 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 

2014-2020 i Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020, uwzględniający zmiany Zamawiającego w kompozycji układu elementów graficznych oraz 

zgodnie z Księgą Logotypu Marki Radom - projekt do uzgodnienia. 

12) Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: 

a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierających listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych 

(tj. wykładów, warsztatów); 

b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia 

13) Wydanie uczestnikom szkolenia świadectw/zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu 

(dokument powinien zawierać odpowiednie oznaczenia -> pkt. 11. 

14) Przekazanie do Zamawiającego dzienników zajęć edukacyjnych, kopii rejestru wydawanych zaświadczeń, 

list obecności. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji uzyskanych 

w związku z realizacją umowy, w tym również do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

16) Zapewnienie bezpłatnego pobytu opiekunom grupy. 

17) Zapewnienie uczestnikom szkolenia opieki medycznej. 

18) Umożliwienie Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom zmonitorowania szkolenia. 

19) Wyznaczenie osoby pełniącej funkcję koordynatora wycieczki, która będzie w stałym kontakcie z osobą 

wyznaczoną przez Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących organizacji wycieczek, a w czasie 

trwania zapewni sprawny, zgodny z programem przebiegu obozu naukowego; 

20) Ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz pokrywania opłat drogowych, kosztów postoju na parkingach płatnych; 

21) Zapewnienie do prowadzenia autokaru/busa przewożącego uczestników obozu szkoleniowego 

wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi 

oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2016, poz. 1907 

z późn. zm.); 
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22) W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, zapewnienie na własny koszt zastępczego środka 

transportu spełniającego wymagania określone w powyższym opisie oraz w umowie, w taki sposób, aby nie 

powodować opóźnień czasowych (maks. do 2 godzin). Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu 

żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu 

oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. 

23) Zapewnienie biletów wstępu (i pokrycia ich kosztu) dla wszystkich uczestników wycieczki (uczniowie 

i opiekunowie) do miejsc przeznaczonych do zwiedzania proponowanych przez Wykonawcę, pokrycia 

kosztów rezerwacji grupowych innych związanych z realizacją programu obozu szkoleniowego; 

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe podczas wyjazdu; 

25) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia, przy realizacji usługi, warunków określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 

z 2001 r. nr 135, poz. 1516, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

5 kwietnia 2016 r w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). 

 

Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, tj.: 
a) koordynatora obozu naukowego wykonującego następujące czynności: pozostawanie w stałym 

kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących organizacji 
obozu naukowego, a w czasie trwania zapewnienie sprawnego, zgodnego z programem przebiegu 
obozu naukowego, 

b) kierowców wykonujących następujące czynności: prowadzenie autokaru/busa przewożących 
uczestników obozu naukowego.  

których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Umowa o pracę powinna być zawarta co najmniej przez cały okres 
realizacji umowy. 
 
*art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,  
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Wymóg ten nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą wykonujących osobiście usługę. 
2. Wykaz pracowników wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wzoru umowy, Wykonawca jest obowiązany 

sporządzić i przedstawić w dniu podpisania 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. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 5 wzoru 
umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
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zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

6. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych oraz 
kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega, że czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia określone w pkt 1 wykonają osobiście osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
wspólnicy spółek kapitałowych oraz osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł  
i przedłożenia jej Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takich przypadkach wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

9. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do treści oferty, które dotyczą sposobu 
wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze 
zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia 
lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników obozu naukowego 

IV. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

V. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych . 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zamówienie. 

 

VI. Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym m owa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych.  

VII. Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

VIII. Termin wykonania zamówienia - zakończenie: 08.06.2018r. (od dnia podpisania umowy do 08.06.2018r.). 
, 

IX. Warunki udziału w post ępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy : 

1. Nie podlegaj ą wykluczeniu ; 
Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, które zostało dołączone do materiałów przetargowych. 

2. Spełniaj ą warunki udziału w post ępowaniu w zakresie: 
2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów. 
Określenie warunków: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności 
objętej przedmiotem zamówienia, tj. wykaże, że jest wpisany do Rejestru organizatorów turystyki  
i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187, zm. Dz.U. z 2016r., poz. 1334). 

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:  
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1) dysponuje narzędziami lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami, tj. dysponuje minimum 3 komfortowymi, klimatyzowanymi autokarami/busami, 
wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 r., przystosowanymi do przewozu młodzieży 
szkolnej, spełniającymi wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); sprawnych technicznie, posiadających 
aktualne ubezpieczenie OC i NNW. 

Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych, który będzie wymagany od Wykonawcy, którego 
oferta została oceniona najwyżej ma zawierać dokładną listę wraz z opisem narzędzi, urządzeń 
technicznych (tj. opis parametrów technicznych pojazdów – marka i model pojazdu, rok 
produkcji, numer rejestracyjny). 

2) dysponuje osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami, tj.: 
• minimum 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora wycieczek, posiadającą doświadczenie 

w organizacji minimum 3 obozów naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych*, 
wykonującą następujące czynności: pozostawanie w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną 
przez Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących organizacji wycieczek, a w czasie 
ich trwania zapewnienie sprawnego, zgodnego z programem przebiegu obozu naukowego, 

• minimum 2 wykwalifikowanymi kierowcami, posiadającymi stosowne uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniającymi wymagania określone w przepisach 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907 z późn. zm.), wykonującymi 
następujące czynności: prowadzenie autokarów/busów przewożących uczestników obozu 
naukowego. 
 
*Zamawiający jako obóz naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie wyjazd zorganizowany dla 
grupy minimum czternastoosobowej dzieci/młodzieży w wieku szkolnym trwający minimum 2 dni 
zorganizowany w odległości minimum 100 km od miejsca wyjazdu 

 

Wykaz osób, który będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, 
w przypadku koordynatora wycieczek ma wskazywać faktycznie posiadane doświadczenie  
w organizacji obozów naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych (minimum 3 obozów 
naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych), a w przypadku kierowców rodzaj 
posiadanych kwalifikacji zawodowych lub uprawnień. 

 

X. Przesłanki wykluczenia wykonawców  z post ępowania zawiera art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń 
publicznych.  
Zgodnie z art. 24 ust. 12 zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia.  
 

XI. Zamawiaj ący przewiduje nast ępujące 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. Zamawiaj ący wymaga zło żenia nast ępuj ących o świadcze ń w celu wst ępnego potwierdzenia, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wa runki udziału w post ępowaniu  
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 zał ącznika nr 1 do oferty.  
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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 dotycz ące przynale żności 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 udostępniony na stronie internetowej przez Zamawiającego z chwilą zamieszczenia 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 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 okoliczno ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zam awiający wezwie 
Wykonawc ę, którego oferta została oceniona najwy żej, do zło żenia nast ępuj ących dokumentów: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w ykonawcy z udziału w post ępowaniu, 
Zamawiaj ący b ędzie żądał dostarczenia nast ępujących dokumentów: 
1.1. 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; 

1.2. 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; 

1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
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. 

2. W celu potwierdzenia przez wykonawc ę spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 
dotycz ących kompetencji lub uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści zawodowej,  
o ile wynika to z odr ębnych przepisów, zamawiaj ący b ędzie żądał dostarczenia nast ępujących 
dokumentów:  

2.1. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych 
lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 
zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 187, zm. Dz.U. z 2016r., poz. 1334). 

3. W celu potwierdzenia przez wykonawc ę spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 
dotycz ących zdolno ści technicznej lub zawodowej zamawiaj ący b ędzie żądał dostarczenia 
nast ępujących dokumentów:  

3.1. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami –  
w formie zał ącznika nr 2 do SIWZ. 

3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
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kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – w formie zał ącznika nr 3 do SIWZ . 

4. W celu potwierdzenia przez wykonawc ę, że oferowane usługi spełniaj ą wymagania okre ślone 
przez Zamawiaj ącego, Zamawiaj ący b ędzie żądał dostarczenia nast ępuj ących dokumentów:  
4.1. projekt, którego autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 

Zamawiającego, tj. projekt programu ramowego obozu szkoleniowego , na podstawie którego 
Wykonawca musi udowodnić, że oferowana usługa spełnia wymagania określone  
w pkt III SIWZ. 

Program ramowy obozu szkoleniowego, który będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta 
została oceniona najwyżej powinien zawierać propozycje miejsc przewidzianych do realizacji 
obozu naukowego, zgodnych z tematyką wyjazdu oraz propozycje realizacji programu 
turystycznego na każdy dzień wyjazdu, nazwy i adresy miejsc noclegowych, organizację posiłków 
oraz rozkład godzinowy kolejnych pozycji programu wycieczki. 

 

5. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 

5.1. 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.  

5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 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 zał ącznika nr 2 do oferty. 

5.3. 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 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

5.4. 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.  

5.5. 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 2, 3 i 4 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). 

6. Informacja dla wykonawców, którzy maj ą siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.   
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  XIV.1:  
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6.1. 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; 

6.2. 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;   

6.3. 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 
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. 

7. 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. 

8. 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). 

9. Inne dokumenty nie wymienione w pkt XII, XIII i XIV. 
9.1. Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – 

w formie zał ącznika nr 3 do oferty.  

9.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 
o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie zał ącznika 
nr 4 do oferty.  
 

XV. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń  
i dokumentów, a tak że osoby uprawnione do porozumiewania si ę 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 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.  
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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. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 
ustawy Pzp, a także w przypadku zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp, wystarczające jest ich przeslanie faksem lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

7. 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.   

8. 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. 

9. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań  będzie 
zamieszczana na stronie http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne. 

10. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 
Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych  
Emilia Faryna 
fax.(48) 36-20-289 
e-mail: e.faryna@umradom.pl 

XVI. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVII. Termin zwi ązania ofert ą 
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 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 
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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. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo braku zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku  
z przygotowaniem i złożeniem oferty, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

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 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 ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia musz ą zostać 
wskazane w ofercie.  

15. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
wówczas wymagane jest złożenie wraz z ofertą pisemnego pełnomocnictwa lub 
pełnomocnictw.  
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 
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wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę 
zamawiający odrzuci.  

15.2.4  Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy  
z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę 
określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do 
podpisania umowy. 

15.2.5   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. 

15.2.6 . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII.1 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. 

15.2.7    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   Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert 
lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa 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 informacje 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: 
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-  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, 
 program obozu naukowego - zaznaczenie więcej, niż jednego wariantu będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 
 standard transportu - zaznaczenie więcej, niż jednego wariantu będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 
UWAGA!!! 
Brak wskazania powyższych informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty jako niezgodnej 
z treścią SIWZ. 

18. W formularzu ofertowym: 
a) wskazana przez Wykonawcę cena , powinna uwzględniać wszystkie czynności niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia określone w pkt. III. niniejszej SIWZ. 
b) wskazany przez Wykonawcę program obozu naukowego – należy zaznaczyć jeden, właściwy 

wariant (kwadrat) odpowiadający deklarowanemu programowi wyjazdu, tj. zwiedzanie każdego 
dnia minimum trzech atrakcji turystycznych, zwiedzanie każdego dnia minimum czterech atrakcji 
turystycznych, zwiedzanie każdego dnia minimum pięciu atrakcji turystycznych. Wpisanie  
w formularzu ofertowym innej niż powyżej wymagana informacji będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 
UWAGA!  Zamawiający rozumie jako atrakcję turystyczną wyjście z lokalnym przewodnikiem, 
zwiedzanie obiektów przyrodniczych, kulturalnych, sportowych itp. 

c) wskazany przez Wykonawcę standard transportu  – należy zaznaczyć jeden, właściwy  
wariant (kwadrat) odpowiadający deklarowanemu standardowi transportu, tj. transport 
autokarami/busami nie starszymi niż 2010 - 2011 rok produkcji, transport autokarami/busami nie 
starszymi niż 2012 rok produkcji lub młodszymi. Wpisanie w formularzu ofertowym innej niż 
powyżej wymagana informacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią 
SIWZ 

19. 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  27.04.2018r. do 
godz. 10:00. 

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

"Oferta na usług ę organizacji obozu naukowego w ramach projektu ,,In teligentne specjalizacje 
motorem rozwoju lokalnego rynku pracy’’, znak BZP.2 71.1.275.2018.EF” oraz „Nie otwiera ć 
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przed 27.04.2018r. godz. 10:30” 
 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówie ń Publicznych, ul. Jana Kili ńskiego 30 pok. 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I pi ętro) , 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. 
5. Oświadczenie dot. zmiany lub wycofania oferty musi by ć 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 zawiera ć informacj ę 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 27.04.2018r. godz. 10:30.  
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. 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. 19 
SIWZ.  

 UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII. 19 SIWZ Wykonawca zobowi ązany jest poda ć 
warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty le ży po 
stronie Zamawiaj ącego . Zamawiaj ący w celu oceny takiej oferty samodzielnie dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usł ug, który miałby obowi ązek rozliczy ć 
zgodnie z tymi przepisami.  
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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: w pkt 1 formularza ofertowego należy wpisać wartość przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem zawartym w pkt 1. Wynagrodzenie Wykonawcy należy wpisać liczbą  
i słownie. 

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 w związku 
z realizacją 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 dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia mi ędzy 
zamawiaj ącym a wykonawc ą. 
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

 

XXIII. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert . 
 

1. Oferty spełniaj ące formalne wymagania, okre ślone w niniejszej SIWZ, b ędą oceniane według 
nast ępujących kryteriów:  
- Cena                   60% - maksymalnie 60 punktów  
- Program obozu naukowego                                20% - maksymalnie 20 punktów 
- Standard transportu                  20% - maksymalnie 20 punktów 

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad: 

2.1. Ocena w zakresie kryterium cena  będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy 
zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60 pkt ) 

PC = 
Cb

C min
 × 60 pkt 

gdzie:  PC – ilość punktów za kryterium cena, 
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 
Cb – cena badanej oferty. 
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2.2. Ocena w zakresie kryterium „program obozu naukowego”  będzie dokonywana na podstawie 
podanej w formularzu ofertowym informacji nt. oferowanego programu obozu naukowego - liczba 
punktów możliwych do uzyskania – 20 pkt.  

 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia - Wykonawca, który poda w ofercie, iż 
proponuje:  
zwiedzanie ka żdego dnia minimum trzech atrakcji turystycznych             - otrzyma   0 pkt 
zwiedzanie ka żdego dnia minimum czterech atrakcji turystycznych             - otrzyma 10 pkt 
zwiedzanie ka żdego dnia minimum pi ęciu atrakcji turystycznych                         - otrzyma 20 pkt 

 

gdzie: PO – ilość punktów za kryterium „program obozu naukowego” 
 

2.3. Ocena w zakresie kryterium „standard transportu”  będzie dokonywana na podstawie podanej  
w formularzu ofertowym informacji nt. oferowanego standardu transportu - liczba punktów możliwych 
do uzyskania – 20 pkt.  

 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia - Wykonawca, który poda w ofercie, iż 
proponuje:  
transport autokarami/busami nie starszymi ni ż 2010 - 2011 rok produkcji             -  otrzyma  0 pkt 
transport autokarami/busami nie starszymi ni ż 2012 rok produkcji lub młodszymi      - otrzyma 20 pkt 
 

gdzie: PT – ilość punktów za kryterium „standard transportu” 
 

2.4. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria: 

P= PC+PO+PT 
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 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem 
sytuacji opisanych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

9. 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. 

10. 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. Zamawiaj ący nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne j 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. 
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XXVI. Formalno ści, jakie powinny zosta ć 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. W dniu podpisania Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie 

przedłożyć: 
1) wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
2) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł. 
6. 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. 

7. 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. 

8. 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 zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

9. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 
10. 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. Możliwo ść wykonania cz ęści zamówienia przez podwykonawców 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

XXVIII. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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XXIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo w zór umowy 
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 

XXX. Środki ochrony prawnej przysługuj ące wykonawcy w toku post ępowania 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 Zamawiaj ącego  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 s ądu okr ęgowego  właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej. 
 

XXXI. Postanowienia ko ńcowe – zasady udost ępniania 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 
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. Wzór umowy. 
3. Formularz oferty. 
4. Druk oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. 
5. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów innego podmiotu, o którym mowa w punkcie XIV 6.2. 
6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych. 
7. Wykaz osób. 
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BZP.272……….…....EF                                  Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykona wcą na usług ę organizacji obozu naukowego  

w ramach projektu ,,Inteligentne specjalizacje moto rem rozwoju lokalnego rynku pracy” 
 
zawarta w Radomiu w dniu ………………………. r. pomiędzy: 
Gminą Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom,  
REGON 670223451,  
NIP 796-281-75-29,  
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomia, w imieniu którego działa Wiceprezydent Miasta Radomia – 
Karol Semik na podstawie udzielonego mu upoważnienia nr 445/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
……………………………………………………………………………………..……………….…………………………
…………………………………………………………………. 
REGON ………………………………………  
NIP …………………………………………………… 
reprezentowanym przez …………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w ramach 
projektu: „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalneg o rynku pracy ” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę organizacji obozu naukowego  na warunkach 
określonych SIWZ stanowiącym załącznik do umowy w terminie do 08.06.2018 r., w ramach projektu: 
„Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy zgodnie z niniejszą umową, 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu, złożoną ofertą oraz przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować obóz naukowy  zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł i przedłożenia 
jej Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. 

4. Zamawiający, w związku z finansowaniem szkolenia ze środków unijnych, zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia kontroli wykonywanych usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§3 
 

1. Obóz naukowy będzie zorganizowany do dnia 08.06.2018 r., z wyłączeniem okresu 01.05.2018r. – 
13.05.2018r. zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 3, przedstawionym przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego harmonogramu obozu naukowego, 
uzgodnionego z Zamawiającym: w terminie  do 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy. 

3. W harmonogramie wykonawca wskaże co najmniej: dokładny termin obozu naukowego zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, nazwy i adresy miejsc noclegowych, organizację posiłków, miejsca 
przewidziane do realizacji szkoleń oraz rozkład godzinowy kolejnych atrakcji turystycznych. 
Harmonogram może być przekazany pocztą elektroniczną na adres: ……………………………………….. 
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4. Zamawiający zaakceptuje przedłożony harmonogram w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania lub uzgodni  

z Wykonawcą zakres korekt do harmonogramu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowany 
harmonogram w ciągu 2 dni od dokonania uzgodnień, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

5. Późniejsze zmiany harmonogramu wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, ale nie stanowią istotnej 
zmiany Umowy i nie wymagają aneksu do Umowy. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w wysokości łącznie brutto: 
……………………………………………. złotych (słownie: ………………………………………………….),  
w tym ….… podatek VAT wskazanej w jego ofercie stanowiącej załącznik nr …. do umowy  

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające 
ze SIWZ oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia a nie wymienione w § 2 umowy oraz  
w dokumentacji przetargowej, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia,  
w tym ewentualne wynagrodzenia podwykonawcy. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy zostanie dokonane na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury wystawionej po zakończeniu obozu naukowego w ciągu 7 dni od daty zakończenia 
obozu naukowego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany 
na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego rachunku 
na rzecz rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności, jaką ma u Zamawiającego, bez jego 
zgody, z tytułu niniejszej umowy. 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu dla uczestników obozu naukowego przy użyciu 
komfortowego, klimatyzowanego busa/autokaru, spełniających wymagania określone w art. 57 ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.); 
dopuszczonych do ruchu, sprawnych technicznie, posiadającego aktualne ubezpieczenie OC i NW. 
Zamawiający może żądać przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego 
przeglądu i ubezpieczenia pojazdu. 

2. Wykonawca zapewnia, do prowadzenia busa/autokaru przewożących uczestników obozu naukowego, 
wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi 
oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 2200  
z późn. zm.). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli technicznej pojazdu, uprawnień i stanu 
trzeźwości kierowcy przez Policję, każdorazowo przed wyruszeniem w trasę. W przypadku stwierdzenia, iż 
bus/autokar jest niesprawny technicznie lub nie spełnia wymaganego w Umowie standardu, Zamawiający 
ma prawo żądać podstawienia busa/autokaru sprawnego o wymaganym standardzie, a Wykonawca ma 
obowiązek to żądanie spełnić. 
Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w niniejszym punkcie, Zamawiający na koszt 
Wykonawcy podstawi sprawny bus/autokar o wymaganym standardzie od innego podmiotu. 

4. Bus/autokar, o którym mowa w ust. 1 musi być przystosowany do przewozu młodzieży szkolnej i zawierać 
na czas przewozu oznaczenia, że wykorzystywane są do transportu młodzieży szkolnej. 

5. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom obozu naukowego odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, 
tj.: 
1) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, 
2) przestrzegać przepisów p.poż. i BHP, 

6. Wykonawca zapewni transport uczestników obozu naukowego ze wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca wyjazdu do poszczególnych docelowych/zwiedzanych obiektów wraz z powrotem na miejsce 
wyjazdu. Wykonawca zapewni dojazd busem/autokarem do zwiedzanych obiektów lub gdy nie jest to 
możliwe, w ich pobliże. 
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7. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu (maks. do 2 

godzin), spełniający warunki, o których mowa w niniejszym paragrafie, w taki sposób, aby nie powodować 
opóźnień czasowych i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby 
przewożonych uczestników obozu naukowego. Wszelkie koszty związane z ewentualnym opóźnieniem 
ponosi Wykonawca. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców, Zamawiający 
zleci innemu podmiotowi wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży 
Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu. 

9. Wykonawca ponosi koszty związane z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz pokrywa opłaty drogowe, koszty postoju na parkingach płatnych, itp. 

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 z 
późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). 

2. W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 
1) zapewnienia wyżywienia dla uczestników obozu naukowego i zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia oraz przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 
najwyższej jakości, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 
jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży  
w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154). Dostarczone posiłki będą świeże i przygotowane w dniu 
ich dostarczenia; 

2) zapewnienia zakwaterowania uczestników obozu naukowego w hotelu trzygwiazdkowym, zgodnym 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).  
Pokoje jedno-, dwu-, lub trzyosobowe.  
Oddzielne pokoje dla opiekunów i pilota obozu naukowego.  
Pokoje nie mogą być koedukacyjne. 

3) zapewnienia biletów wstępu (i pokrycia ich kosztu) dla wszystkich uczestników obozu naukowego 
(uczniów i opiekunów) do miejsc przeznaczonych do zwiedzania wskazanych w harmonogramie,  
o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, pokrycia kosztów rezerwacji grupowych i innych związanych  
z realizacją programu obozu naukowego. 

3. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestników obozu naukowego na cały okres jego trwania i zgodnie  
z SIWZ. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i opiekunów w czasie trwania 
obozu naukowego. 

 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca wyznacza koordynatora obozu naukowego, który będzie w stałym kontakcie z osobą 
wyznaczoną przez Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących organizacji wyjazdów, a w czasie 
trwania zapewni sprawny, zgodny z programem przebieg obozu naukowego. 

2. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do stałego kontaktu z Wykonawcą, w sprawie realizacji 
przedmiotu umowy jest: Pan/Pani ………………………….,  tel.: ……………………………, e-mail: 
…………………………………………… 

3. Koordynatorem ze strony Wykonawcy do stałego kontaktu z Zamawiającym, w sprawie realizacji 
przedmiotu umowy jest: Pan/Pani ……………….……………… tel. ………………………...….., e-mail 
………………………………………  

4. Zmiana koordynatora wskazanego w ofercie Wykonawcy może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego i nie wymaga aneksu do umowy. 
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§ 8 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób, tj.: 
1) koordynatora obozu naukowego wykonującego następujące czynności: pozostawanie w stałym 

kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących organizacji 
obozu naukowego, a w czasie trwania zapewnienie sprawnego, zgodnego z programem przebiegu 
obozu naukowego 

2) kierowców wykonujących następujące czynności: prowadzenie autokaru/busa przewożących 
uczestników obozu naukowego.  

Wymóg ten nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą wykonujących osobiście usługę. 
2. Wykaz pracowników wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy, Wykonawca jest 

obowiązany sporządzić i przedstawić w dniu podpisania 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. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 5. Niezłożenie 
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 9 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do treści oferty, które dotyczą sposobu 
wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze 
zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia 
lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników obozu naukowego; 

§ 10 
 

1. Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w przypadku: 
1) nie zrealizowania założeń lub warunków obozu naukowego wynikających z przyjętego harmonogramu 

obozu naukowego w wysokości 10% ceny brutto; 
2) nie zrealizowania obozu naukowego w terminie wynikającym z przyjętego harmonogramu obozu 

naukowego w wysokości 5% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia; 
3) odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% ceny łącznej brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
4) nie podstawienia sprawnego busa/autokaru na warunkach i w czasie określonym w § 5 ust. 7, 

każdorazowo w wysokości 1% ceny łącznej brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz 
dodatkowo koszt zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczej usługi zgodnie z § 5 ust. 8 
niniejszej umowy, 
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5) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 1 czynności, w wysokości 10% ceny łącznej brutto określonej 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

6) zrealizowania zamówienia niezgodnie z warunkami wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie, tj. 
programu wyjazdów lub standardu transportu, co skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 5 % 
ceny łącznej brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde uchybienie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 11 
 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez drugą stronę. 
 

§ 12 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 13 

 
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać w drodze 
negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 14 
 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
i kodeksu cywilnego. 

§ 15 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 

……………………...                                                                                            …………… ……………… 
       Zamawiający                                                                                                                          Wykonawca 

……………………………………. 
Oświadczenie: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Urząd Miejski w Radomiu,  
w związku z prowadzonym przez ww. Urząd Elektronicznym Rejestrem Umów, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

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

                                                                                                                                 Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 
 

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac ę przy realizacji zakresu czynno ści 
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 

L.p. Imię i nazwisko 

Rodzaj czynności niezbędny 
do realizacji zamówienia, 

który zgodnie z SIWZ 
wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. 

Stanowisko pracy Pracodawca 

     

     

     

     

 
 
 
 
 
Data i podpis  ……………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
......................................................... 
 
......................................................... 
 
……………………………………………. 
  (nazwa i adres wykonawcy) 

 

WYKAZ NARZĘDZI LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU 
WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

L.p. 

Potencjał techniczny 
odpowiadaj ący opisowi 

zawartemu w pkt IX. 2.3  1) 
SIWZ 

Szczegółowy opis pojazdów  
(tj. opis parametrów 

technicznych pojazdów – marka 
i model pojazdu, rok produkcji, 

numer rejestracyjny) 

Wykonawca polega na 
zasobach innego 

podmiotu (na zasadach 
określonych w art. 22a 

ust. 1 ustawy Pzp) – 
należy wpisa ć 
TAK lub NIE 1) 

Informacja o podstawie 
do dysponowania  2) 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

1) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych należy wpisać TAK oraz załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Należy użyć określeń wskazujących na stosunek prawny podstawy dysponowania, np. gdy zaznaczono w poprzedniej kolumnie NIE to: 
zasoby własne, natomiast gdy zaznaczono TAK  to: „zobowiązanie innego podmiotu”. Ze zobowiązania powinno wyraźnie wynikać (i) 
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iv) 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. 
 

 

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

 

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

         (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 
    osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
......................................................... 
 
......................................................... 
 
……………………………………………. 
  (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy następujące osoby: 

L.p. Imię i nazwisko 

W przypadku 
KOORDYNATORA 

WYCIECZEK należy 
wskazać posiadane 

doświadczenie  
w organizacji obozów 
naukowych/wyjazdów 

edukacyjno-
szkoleniowych (minimum 
3 obozy naukowe/wyjazdy 
edukacyjno-szkoleniowe 

1) 
 

W przypadku 
KIEROWCÓW należy 

wskazać rodzaj 
posiadanych kwalifikacji 
zawodowych/uprawnie ń 

Zakres 
wykonywanych 

czynno ści 

Wykonawca polega 
na zasobach innego 

podmiotu (na 
zasadach 

określonych w art. 
22a ust. 1 ustawy 

Pzp) – nale ży wpisa ć 
TAK lub NIE 2 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
osob ą, która 

będzie 
uczestniczy ć 
w realizacji 

zamówienia  3 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 
1.    Zamawiający jako obóz naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie wyjazd zorganizowany dla grupy minimum czternastoosobowej 

dzieci/młodzieży w wieku szkolnym trwający minimum 2 dni zorganizowany w odległości minimum 100 km od miejsca wyjazdu 
2. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych należy wpisać TAK oraz załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Należy użyć określeń wskazujących na stosunek prawny podstawy dysponowania, np. gdy zaznaczono w poprzedniej kolumnie NIE to:   
zasoby własne, natomiast gdy zaznaczono TAK  to: „zobowiązanie innego podmiotu”. Z zobowiązania powinno wyraźnie wynikać (i) 
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iv) 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 

Data:........................................................                
           ..……...............................................................                    

                                      (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 
                                              osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Przetarg nieograniczony na usługę organizacji obozu naukowego w ramach projektu ,,Inteligentne specjalizacje motorem 
rozwoju lokalnego rynku pracy” 

 

Formularz oferty 
............................................................ 

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

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

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

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiaj ący: Gmina Miasta Radomia 
 Adres do korespondencji: Urz ąd Miejski w Radomiu 

Biuro Zamówie ń Publicznych 
ul. Jana Kili ńskiego 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. Oferuję kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach przedstawionych we 
wzorze umowy, za wynagrodzeniem 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. 19 SIWZ.  
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII. 19 SIWZ, Wykonawca zobowi ązany jest poda ć warto ść przedmiotu 
zamówienia bez kwoty podatku, którego obowi ązek zapłaty le ży po stronie Zamawiaj ącego i jednocze śnie zobowi ązany 
jest zło żyć w tym zakresie stosown ą informacj ę. 

 

2. Oświadczam, i ż do realizacji przedmiotowego zamówienia oferuj ę: 

PROGRAM OBOZU NAUKOWEGO: 
Zaznaczyć właściwy wariant 

odpowiadaj ący proponowanemu 
programowi obozu naukowego*** 

Zwiedzanie każdego dnia minimum trzech atrakcji turystycznych** � 

Zwiedzanie każdego dnia minimum czterech atrakcji turystycznych** � 

Zwiedzanie każdego dnia minimum pięciu atrakcji turystycznych** � 

STANDARD TRANSPORTU: 
Zaznaczyć właściwy wariant 

odpowiadaj ący oferowanemu 
standardowi transportu 

Transport autokarami/busami nie starszymi niż 2010 - 2011 rok produkcji � 

Transport autokarami/busami nie starszymi niż 2012 rok produkcji lub młodszymi � 

 

** Zamawiający rozumie jako atrakcję turystyczną – wyjście z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie obiektów 
przyrodniczych, kulturalnych, sportowych itp.  
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Przetarg nieograniczony na usługę organizacji obozu naukowego w ramach projektu ,,Inteligentne specjalizacje motorem 
rozwoju lokalnego rynku pracy” 

 

*** Zamawiający rozumie jako obóz naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie wyjazd zorganizowany dla grupy min. 
czternastoosobowej dzieci/młodzieży w wieku szkolnym trwający minimum 2 dni zorganizowany w odległości minimum 
100 km od miejsca wyjazdu 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 08.06.2018 r.   

 

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 
 

5. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 
zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiaj ącego . 

 

6. Zostałem poinformowany, że nie później niż w terminie składania ofert mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 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. 

 
 
 
Data  .................................................    
 
                                                                                          ..……...............................................................                    

               (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 
     osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Przetarg nieograniczony na usługę organizacji obozu naukowego w ramach projektu ,,Inteligentne specjalizacje motorem 
rozwoju lokalnego rynku pracy” 

 

Załącznik nr 2 do oferty 
 
......................................................... 
 
......................................................... 
 
……………………………………………. 
  (nazwa i adres innego podmiotu) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW INNEGO PODMIOTU 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usług ę organizacji obozu naukowego w ramach 
projektu ,,Inteligentne specjalizacje motorem rozwo ju lokalnego rynku pracy”,  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) 
 


