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1. ZAMAWIAJĄCY 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,  
94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52  
Nr NIP 725-16-58-858, Regon 471696235 
Telefony: (42)  637-31-96, fax (42) 678-10-37 
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@word.lodz.pl 
Nr konta: Bank BGK Oddział w Łodzi 
       83 1130 1163 0014 7158 3320 0001 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów odblaskowych dla 

uczestników ruchu drogowego. 
3.2 Szczegółowy, rodzajowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem parametrów 

technicznych określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 
1 do SIWZ 

3.3 Materiały odblaskowe objęte niniejszym zamówieniem posiadają certyfikat 
bezpieczeństwa ze znakiem CE, wymaganą gramaturą oraz spełniają wymagane normy. 

3.4 Ilości zamawianych elementów odblaskowych podane w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowią ilości maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie ilości 
poszczególnych asortymentów o maksymalnie 25 %. 

3.5 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem 
z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie 15 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania zapotrzebowania na transzę zamówienia. Pierwsza 
transza musi zostać zrealizowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy i powinna obejmować  min 40% ilości określonych w specyfikacji zamówienia.  

3.6 Dostawy będą realizowane w maksymalnie czterech transzach według zgłoszeń 
Zamawiającego. 

3.7 Miejsca dostarczania elementów odblaskowych stanowiących przedmiot umowy oraz ich 
ilości zostaną określone każdorazowo w zamówieniu danej transzy. Miejscami dostawy 
mogą być: siedziba Zamawiającego oraz siedziby Oddziałów Terenowych w Piotrkowie 
Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. 

 
Główny kod CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 
 
Dodatkowe kody CPV:  
35113440-5 Kamizelki odblaskowe 
 
 
 

mailto:info@word.lodz.pl
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
4.1. Umowa zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia realizacji 

ostatniej transzy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2020r. 
4.2. Wykonawca zobowiązuje się po podpisaniu umowy, a przed pierwszą dostawą 

przedmiotu umowy dostarczyć do Zamawiającego egzemplarze próbne elementów 
odblaskowych określonych w załączniku nr 1 lub ich wizualizacje, wraz z naniesionym 
logo Zamawiającego, w celu uzyskania jego akceptacji.  

4.3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym 
transportem z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie 
15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zapotrzebowania na transzę zamówienia. 
Pierwsza transza musi zostać zrealizowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy i powinna obejmować  min 40% ilości określonych w specyfikacji 
zamówienia.  

4.4. Miejsca dostarczania elementów odblaskowych stanowiących przedmiot umowy oraz 
ich ilości zostaną określone w zamówieniu danej transzy. Miejscami dostawy mogą 
być: siedziba Zamawiającego oraz siedziby Oddziałów Terenowych w Piotrkowie 
Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące  

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
5.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w 
tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.  
5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym 
zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.  
5.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana 
według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. SIWZ oceniane 
będzie łącznie. 

5.3 Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, 
których te zdolności są wymagane. 
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5.4 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. 

5.5 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu. 
6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy 

Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp. 

6.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 7.8 SIWZ. 

6.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje 
wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp. 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone 
w art. 24 ust. 5 pkt 1  i 2 ustawy Pzp)  

 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
7.1 Do oferty Wykonawca dołącza: 

7.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzone wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza ofertowego). Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o 
których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1. 
SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie. 
7.1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z 
postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza ofertowego). Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o 
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ oraz składa 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy  
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składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ składa każdy z 
Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.2 SIWZ. 

7.2 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

7.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.4 Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 
że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli 
zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

7.5 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, następujące 
oświadczenia lub dokumenty: 

 
7.5.1. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego 
terminu. 

 
Uwaga W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca 
polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty w odniesieniu do tych 
podmiotów: 
7.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.1 SIWZ, 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 
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zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w 
terminie określonym w punkcie  7.5.1 SIWZ. 

7.7 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.5.1 SIWZ, składa dokument, o którym 
mowa w 7.5.1.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 
pkt 6 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z 
zachowaniem terminu określonego w pkt 7.5.1. SIWZ. 

7.8 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
pkt 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

7.9 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

7.10 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 700 ze zm.). 

7.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub 
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z 
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli 
oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 
języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na 
język polski. 

7.12 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub 
dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
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mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

7.13 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego). 

7.14 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  

7.15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę innych niż 
wymienione 7.1-7.14.:  
7.15.1 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 
7.15.1.1 Oświadczenie, że dostarczone produkty posiadają certyfikat 

bezpieczeństwa ze znakiem CE oraz spełniają normę EN 13356 lub 
równorzędną z terenu UE. 

 
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
8.1 W  postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), 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 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) 
przez Zamawiającego do kontaktowania się  z Wykonawcami jest: Anna Górska. 

8.2 Korespondencję do Zamawiającego należy kierować: 

 pisemnie na adres: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 

ul. Nowy Józefów 52 
94-406 Łódź 

 drogą elektroniczną na adres:  zamowienia.publiczne@word.lodz.pl  

 faksem na nr +48 (42) 678-10-37 
8.3 korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. 

Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być 
złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 
 

mailto:zamowienia.publiczne@word.lodz.pl
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10.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
11.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, 

oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do 
treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11.2 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

11.3 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być 
podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.  

11.4 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku 
pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone 
wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

11.5 Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej 
stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

11.6 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. 

11.7 Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.8 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
11.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.10 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich 
poufności, zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z 
dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać 
osobom trzecim”. 

11.11 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, 
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym 
języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.12 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. 
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11.13 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny 
sposób i parafowane przez osoby uprawnione.  

11.14 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
11.14.1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ wraz z załącznikami. 
11.14.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 7 SIWZ. 

11.15 Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, do oferty należy 
dołączyć także (odpowiednio): 

11.15.1 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 
umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
11.15.2 Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający 
dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

11.16  Wraz z ofertą powinny być złożone próbki następujących przedmiotów 
(odpowiadających Szczegółowemu opisowi przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do 
SIWZ):  

a. samozaciskowa opaska odblaskowa, 

b. kamizelka odblaskowa dla pieszych i rowerzystów, 

c. worko-plecak odblaskowy, 

d. smycz odblaskowa, 

e. zawieszka odblaskowa miękka.  

 

UWAGA: Wymienione powyżej próbki stanowić będą podstawę do oceny w kryterium 

jakość przedmiotów dlatego też Zamawiający wymaga, aby próbki opatrzone były opisem, 

zawierającym informacje na temat użytego materiału (np. gramatura, rodzaj użytego 

materiału).  

 

Zgodnie z art. 10 c ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy, Zamawiający odstępuje od wymogu użycia 

środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert w tej części dotyczącej próbek 

(wzorów). W związku z powyższym tę część oferty Wykonawca sporządza, pod rygorem 

nieważności w postaci papierowej (próbki winny zostać dostarczone w zalakowanym i 
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zabezpieczonym opakowaniu dopasowanym do wielkości i ciężaru zawartości) i opatruje 

własnoręcznym podpisem oraz składa za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 

Dołączone do oferty próbki stanowić będą punkt odniesienia przy ocenie jakości przedmiotu 

zamówienia, który zostanie dostarczony przez wybranego Wykonawcę podczas realizacji 

umowy. 

Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty powyżej wskazanych wszystkich próbek jego oferta 

będzie podlegała odrzuceniu jako oferta której treść nie odpowiada SIWZ. Brak załączenia 

przez Wykonawcę choćby jednej próbki będzie również podstawą do odrzucenia oferty 

Wykonawcy jako oferty, której treść nie odpowiada SIWZ. 

Zgodnie z art. 97 ust. 2 p.z.p. Zamawiający na podstawie otrzymanego wniosku zwróci 

próbki Wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Próbki 

dołączone do oferty wybranej, jako najkorzystniejsza będą przechowywane przez 

Zamawiającego przez okres 4 lat i stanowić będą materiał porównawczy w stosunku do 

dostarczanych wyrobów w ramach realizacji umowy. 

 
11.17 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego 
przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
11.18 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 
zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" 
lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

11.19 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty 
potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania 
Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 

11.20 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem 
"ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 
zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności 
procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: 

11.20.1 zmiany zostaną dołączone do oferty, 
11.20.2 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci 
wadium  (jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w 
przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast 
wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 
 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1 Oferty należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie  oznaczonej napisem: „OFERTA NA WYKONANIE I DOSTAWĘ 

MATERIAŁÓW ODBLASKOWYCH DLA UCZESTNIKÓW RUCHU 
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DROGOWEGO”- nie otwierać przed dniem 12 marca 2020 roku, do godz. 10.00”. 
Na kopertach należy również podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot 
nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, pokój nr 205, II piętro, w 
nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.03.2020r. do godz. 10:00 

12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 
12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 12.2 SIWZ miejscu, 
12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 12.1 SIWZ – 
uniemożliwiający identyfikację oferty lub postępowania, którego dotyczy.  

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie 
określonym w pkt 12.2 SIWZ. 

12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego– w sali konferencyjnej - I piętro 
pok. 203, w dniu 12.03.2020 r. o godz. 10:30. 
12.6 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
12.6.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
12.6.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
12.6.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
13.1 Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarta w Formularza ofertowego. 
13.2 W cenie oferty 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. Przez cenę rozumie się także stawkę 
taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy. 

13.3 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

13.4 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

13.5 Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym 
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 

13.6 Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie 
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poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego oddzielnie przy zastosowaniu 
następujących  kryterium : 

o cena  oferty brutto - 60 % 

o jakość przedmiotów- 40 % 

 

1. CENA 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cenę należy obliczyć i podać ją we formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
SIWZ. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane           
z wykonaniem zamówienia oraz zawierać ewentualne upusty. Cena może być tylko jedna. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). Cena oferty uwzględnia 
wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.  
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie         
i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego                  
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca 
powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,            
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej.  

 

C = (Cmin / C of) x 60 pkt. 

  gdzie  

 C - cena punktowana 
  C min - cena minimalna 
  C of - cena oferowana 
 

Oferta wykonawcy w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

2. JAKOŚĆ PRZEDMIOTÓW 

Punkty za kryterium jakość przedmiotów zostaną przyznane na podstawie informacji 
określonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

2.1. Kryterium jakość przedmiotów Zamawiający oceni na podstawie dołączonych do oferty 

próbek (wzorów), zgodnie z pkt 11.16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy 

ocenie brana będzie pod uwagę, jakość materiału, wykonanie, estetyka, sposób wykończenia, 
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a punkty (max. 40 pkt) za kryterium jakość przedmiotów zostaną przyznane wg poniższego 

zestawienia: 

 

a) samozaciskowa opaska odblaskowa – do 8 pkt, 

b) kamizelka odblaskowa dla pieszych i rowerzystów – do 8 pkt, 

c) worko-plecak odblaskowy - do 8 pkt, 

d) smycz odblaskowa - do 8 pkt, 

e) zawieszka odblaskowa miękka - do 8 pkt. 

2.2. Ocenie podlegać będą następujące elementy dołączonych próbek: 

a) samozaciskowa opaska odblaskowa – max. 8 pkt 

- jakość materiałów - 4 pkt; 

- funkcjonalność (np. rodzaj i jakość zapięcia, elastyczność regulacji obwodu) - 2 pkt; 

- staranność wykonania - 1 pkt; 

- estetyka (ogólne wrażenie) - 1 pkt. 

b) kamizelka odblaskowa dla pieszych i rowerzystów –   max. 8 pkt, 

- jakość materiałów - 4 pkt; 

- funkcjonalność (rodzaj i jakość zapięcia, elastyczność regulacji obwodu) - 2 pkt; 

- staranność wykonania - 1 pkt; 

- estetyka (ogólne wrażenie) - 1 pkt. 

c) worko-plecak odblaskowy – max. 8 pkt, 

- jakość materiałów - 4 pkt; 

- funkcjonalność (rodzaj i szczelność zamknięcia, możliwość i sposób regulacji sznurka) - 2 
pkt; 

- staranność wykonania - 1 pkt; 

- estetyka (ogólne wrażenie) - 1 pkt. 

d) smycz odblaskowa -  max. 8 pkt, 

- jakość materiałów - 4 pkt; 
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- funkcjonalność (rodzaj i jakość mechanizmu back-off) - 2 pkt; 

- staranność wykonania - 1 pkt; 

- estetyka (ogólne wrażenie) - 1 pkt. 

e) zawieszka odblaskowa miękka -  max. 8 pkt., 

- jakość materiałów - 4 pkt; 

- funkcjonalność (sposób przymocowania zawieszki do ubrań, plecaków) - 2 pkt; 

- staranność wykonania - 1 pkt; 

- estetyka (ogólne wrażenie) - 1 pkt. 
 

2.3. Każdy z członków Komisji Przetargowej osobno przydzieli punkty dla każdego elementu 

odblaskowego: 

1. samozaciskowa opaska odblaskowa, 

2. kamizelka odblaskowa dla pieszych i rowerzystów, 

3. worko-plecak odblaskowy, 

4. smycz odblaskowa, 

5. zawieszka odblaskowa miękka. 

2.4. Punkty przyznane przez członka Komisji Przetargowej sumuje się dla każdego elementu 

odblaskowego osobno i wyciąga średnią arytmetyczną (dzieli przez 5). Suma punktów dla 

danej oferty w kryterium jakość przedmiotów stanowić będzie sumę przyznanych punktów 

dla każdego z elementu odblaskowego tj.  

1. samozaciskowa opaska odblaskowa, 

2. kamizelka odblaskowa dla pieszych i rowerzystów, 

3. worko-plecak odblaskowy, 

4. smycz odblaskowa, 

5. zawieszka odblaskowa miękka. 

2.5. Finalną liczbę punktów badanej oferty w kryterium jakość przedmiotów wyliczona 

będzie według poniższego wzoru: 

J= J of x 40 % 

J-  Jakość przedmiotów punktowana 
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J of – jakość przedmiotów oferowana 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą zsumowaną ilość 

punktów w kryterium: cena i jakość przedmiotów. 

 

Łączna ilość punktów w ocenie  

   P= C +  J  

Gdzie:  P – łączna ilość punktów  

  C - ilość punktów przyznane za kryterium cena  

  J – ilość punktów za kryterium jakość przedmiotów 

4. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Przez pojęcia „oferta badana” oraz „złożonych ofert” Zamawiający rozumie oferty 

niepodlegające odrzuceniu.  

 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
15.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  

i miejscu. 
15.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą 
spośród pozostałych ofert. 

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

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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17. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB 
ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP. 
17.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 
pkt 7 ustawy Pzp, 
 
17.2. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 
ustawy Pzp: 
17.2.1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 

7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw i usług, zgodnych z 
przedmiotem zamówienia podstawowego tj. wykonanie i dostawa materiałów 
odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego. 

17.2.2. Przedmiot zamówienia zgodny z zamówieniem podstawowym.  
17.2.3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami zamówienia 

podstawowego. całkowita wartość tego zamówienia wynosi 20 % i została 

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

 
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
18.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

18.2 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni 
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

18.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

18.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.2 i 18.3 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

18.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

18.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
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którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

19. ZMIANA TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Należy wskazać zakres, charakter zmian 
oraz warunki wprowadzenia zmian:   
19.1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach,  

o  których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu 
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem pkt 19.2. 

19.2. Zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, nie 
wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. 

19.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

19.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19.3 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

19.5. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy z winy Wykonawcy przekroczy 14 dni, 
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, bez wyznaczenia terminu dodatkowego 
dla jej realizacji. 

19.6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
20. INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA 

20.1. Zgodnie z art. 13[1] ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

20.1.1. administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców  
w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Lodzi z siedzibą 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52, e-mail: 
info@word.lodz.pl. 

20.1.2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się: 
Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl lub 
korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych. 

20.1.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z Postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego; 

mailto:info@word.lodz.pl
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20.1.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

20.1.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

20.1.6. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego poza EGO oraz 
do organizacji międzynarodowej; 

20.1.7. dane osobowe nie będą stanowiły przedmiot profilowania ani 
automatycznego podejmowania decyzji; 

20.1.8. obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio 
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 

20.2. Przysługuje Panu/Pani 
20.2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o 
których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),  

20.2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 
Pani/Pana danych osobowych;( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do 
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników),  

20.2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu),  

20.2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO,  

20.3. Nie przysługuje Pani/Panu:  
20.3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
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20.3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
20.3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 
21. INFORMACJE KOŃCOWE 
21.1. Zamawiający nie przewiduje: 

21.1.1 zawarcia umowy ramowej, 
21.1.2 składania ofert wariantowych, częściowych, 
21.1.3 rozliczania w walutach obcych, 
21.1.4 aukcji elektronicznej, 
21.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
21.1.6 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

21.2. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 
21.3. Zakres i warunki zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały 
określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego. 
 
22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

22.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

22.2. Formularz oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ, 

22.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy stanowiące  
Załącznik nr 1 do Formularza oferty. 

22.2.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik nr 2 do 
Formularza oferty. 

22.2.3. Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
stanowiące załącznik nr 3 do Formularza oferty 

22.2.4. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Formularza oferty,   
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Samozaciskowa opaska odblaskowa (24.000 szt.), która powinna posiadać następujące 

parametry minimalne: 

1. Rozmiar: długość 33-35 cm, szerokość 3-4 cm (opaska kształtem stanowi prostokąt), 

2. Materiał: sprężysta blacha pokryta folią odblaskową, 

3. Tylna część opaski wykonana z materiału antypoślizgowego np. zamsz itp. 

4. Kolor opaski: żółty lub pomarańczowy, z nadrukiem logo WORD w Łodzi w jednym 

kolorze,  o wymiarach: szerokość - 10 – 14 cm, wysokość - 1,3- 1,5 cm umieszczonym na 

opasce w środkowej części, 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, po wyborze jego oferty, a przed 

realizacją zamówienia,  minimum 4 projekty graficzne opasek z różnymi kolorami opasek 

i nadruków, 

6. Oświadczenie, że dostarczone produkty posiadają certyfikat bezpieczeństwa ze znakiem 

CE oraz spełniają normę EN 13356 lub równorzędną z terenu UE . 

 

II. Kamizelka odblaskowa dla pieszych i rowerzystów (15.000 szt.), która powinna posiadać 

następujące parametry minimalne: 

1. Rozmiar: od S do XXL z możliwością nabycia min 25% szt. w jednym rozmiarze, 

2. Kolor: jaskrawy żółty (kanarkowy) lub pomarańczowy, 

3. Kamizelka rozpinana z przodu, materiał: poliester (100%) z naszytymi dwoma 

równoległymi odblaskowymi pasami poziomymi o szerokości min 5 cm i na ok. 1/3 

wysokości kamizelki, liczonej od dołu, wykonane ze srebrnej tkaniny odblaskowej 

o szerokości 5 cm, zgodnej z normą EN 471, 

4. Zapięcie umożliwiające regulację obwodu kamizelki. Całość kamizelki obszyta lamówką 

koloru pomarańczowego lub żółtego, 

5. Z przodu kamizelki, po lewej stronie nad pasem ze srebrnej tkaniny odblaskowej 

umieszczone logo WORD w Łodzi w jednym kolorze o wymiarach: szerokość ok. 10 -14 cm 

i wysokość ok. 2 -3 cm,  

6.  Gramatura materiału  minimum 120g/m2 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, po wyborze jego oferty, a przed 

realizacją zamówienia,  minimum 4 projekty graficzne kamizelek z różnymi kolorami 

kamizelek i nadruków, 

8. Oświadczenie, że dostarczone produkty posiadają certyfikat bezpieczeństwa ze znakiem 

CE oraz spełniają normę EN 471 lub równorzędną z terenu UE. 
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III. Worko-plecak odblaskowy (4.000 szt.), który powinien posiadać następujące parametry 

minimalne: 

1. Materiał: poliester (100%) koloru jaskrawego żółtego (kanarkowego) o szerokości około  

34-36 cm i długości około 42-45 cm. 

2. Gramatura minimum 150g/m2 

3. Na ok. 1/3 wysokości worka liczonej od dołu, naszyty pas wykonany ze srebrnej 

odblaskowej taśmy o szerokości około 5 cm, zgodnej z normą EN 471, obszyty lamówką 

koloru pomarańczowego. 

4. Dolne rogi worka wzmocnione naszytymi odblaskami z poliestru. 

5. Sznurek koloru srebrnego 

6. Nad pasem odblaskowym umieszczone logo WORD w Łodzi w jednym kolorze o  

wymiarach: szerokość ok. 10 -14 cm i wysokość ok. 2 -3 cm,  

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, po wyborze jego oferty, a przed 

realizacją zamówienia,  minimum 4 projekty graficzne kamizelek z różnymi kolorami 

kamizelek i nadruków, 

8. Oświadczenie, że dostarczony produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa ze znakiem CE 

oraz spełnia normę EN 13356 lub równorzędną z terenu UE. 

 

IV. Smycz odblaskowa (4.000 szt.), która powinna posiadać następujące parametry 

minimalne: 

1. Tkanina w kolorze niebieskim z naniesionym odblaskowym pasem granatowym  

pośrodku smyczy. 

2. Na całej długości granatowego pasa nadrukowane logo WORD w Łodzi oraz oznaczenia 

stron internetowych www.word.lodz.pl oraz www.kierowcasieszkoli.pl naprzemiennie w  

kolorze białym, 

3. Powinna posiadać zawieszkę z uchwytem na telefon oraz metalowy karabińczyk. 

4. Powinna być wyposażona w mechanizm np. (back-off) umożliwiający zerwanie się 

smyczy w przypadku zaczepienia przez użytkownika. 

5. Wymiary: szerokość 2 cm, długość nie mniej niż 80-90 cm (obwód). 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, po wyborze jego oferty, a przed 

realizacją zamówienia,  minimum 4 projekty graficzne smyczy z różnymi układami 

nadruków, 

7. Oświadczenie, że dostarczone produkty posiadają certyfikat bezpieczeństwa ze znakiem 

CE oraz spełniają normę EN13356 lub równorzędny z terenu UE .  

 

V. Zawieszka odblaskowa miękka (24.000 szt.), która  powinna posiadać następujące 

parametry minimalne: 

1. Rozmiar: szerokość minimum 6 cm, długość minimum 6 cm.  

2. Kształty: kółka,  mini kamizelki, zwierzątka itd. 

3. Materiał: folia odblaskowa po obu stronach, wewnątrz usztywnienie, np. wypełniacz 

sztywny z PCV. 

http://www.word.lodz.pl/
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4. Kolory dowolne - jaskrawe. 

5. Nadruk jednokolorowy, jednostronny - logo WORD w Łodzi. 

6. Zawieszka powinna mieć możliwość łatwego przyczepienia do ubrania lub plecaka za 
pomocą np. łańcuszka kulkowego  

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, po wyborze jego oferty, a przed 

realizacją zamówienia,  minimum 8 projektów zawieszek różniących się kształtem, 

kolorem i wielkością nadruku lub kolorem nadruku, 

8. Oświadczenie, że dostarczone produkty posiadają certyfikat bezpieczeństwa ze znakiem 

CE oraz spełniają normę EN 13356 lub równorzędny z terenu UE. 

 

 

Termin, dostawa, uwagi ogólne 

1. Oferowana cena towarów powinna zawierać koszty dostarczenia towarów do 

siedziby WORD w Łodzi lub Oddziałów Terenowych 

2. Wzór logo WORD w Łodzi zostanie przekazany Wykonawcy pocztą elektroniczną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym 

transportem z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie 

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zapotrzebowania na transzę zamówienia. 

Pierwsza transza musi zostać zrealizowana w terminie 21 dni kalendarzowych od 

daty podpisania umowy i powinna obejmować  min 40% ilości określonych w 

specyfikacji zamówienia.  

4. Dostawy będą realizowane w maksymalnie czterech transzach według zgłoszeń 

Zamawiającego. 

5. Miejsca dostarczania elementów odblaskowych stanowiących przedmiot umowy 

oraz ich ilości zostaną określone w zamówieniu danej transzy. Miejscami dostawy 

mogą być: siedziba Zamawiającego oraz siedziby Oddziałów Terenowych w 

Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. 

6. Wykonawca dołączy do oferty w dniu składania ofert oświadczenie, że dostarczone 

produkty posiadają certyfikat bezpieczeństwa ze znakiem CE, wymaganą gramaturę 

oraz spełniają wymagane normy. 

7. Do wymagań dotyczących certyfikatów i norm, o których mowa w Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia stosuje się zapisy art. 30 b ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 j.t.) 

 

„Art. 30b. 

1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego 

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych 

przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność 

z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 
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2. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania 

z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, 

akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 

30). 

3. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną 

jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane 

przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

4. Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa 

w ust. 1 i 3, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy 

dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o 

których mowa w ust. 1 i 3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o 

ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 

warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia.” 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
............................................. 
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy 
 
WORD/DO/2300/3/20 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 
Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Telefon ........................................... 
Fax .................................................. 
e-mail ................................................. 
Regon ..................................................................... 
NIP ........................................................................... 
Bank …………………………………………………………………………………………. 
Nr konta ………………………………………………………………………………………. 
Forma płatności – przelew 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie i dostawę materiałów odblaskowych dla uczestników ruchu 
drogowego, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, składam ofertę na 
wykonanie zamówienia. 
 

1. Oświadczam, że: 
a) zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 
żadnych zastrzeżeń. 
b) zdobyłem konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania                    
i złożenia oferty. 
c) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  
d) zawarty w specyfikacji projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję 
się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
e) jestem zobowiązany niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, tj. 30 dni od daty otwarcia ofert. 
f) jestem małym/średnim przedsiębiorcą: tak/nie* 
 

*-odpowiednie zakreślić 
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2. CENA OFERTY  

Lp. Nazwa 
Cena netto  

za 1 szt (w zł) 
Ilość sztuk 

Wartość netto 
(w zł) 

Ilość szt x cena 
jednostkowa 

netto 

1 Samozaciskowa 
opaska odblaskowa 

 24000  

2 Kamizelka 
odblaskowa 

 15000  

3 Worko-plecak 
odblaskowy 

 4000  

4 Smycz odblaskowa  4000  

5 Zawieszka 
odblaskowa miękka 

 24000  

Razem  

 

a) Cena oferty netto .............................................zł (Wartość netto z tabeli) 

(słownie: .................................................................................................................................zł) 

b) kwota podatku Vat ...........................................zł 

(słownie: .................................................................................................................................zł) 

c) cena oferty  brutto .....................................zł. (suma kwoty netto i podatku Vat) * 

(słownie:...................................................................................................................................zł) 

* - cena oferty brutto brana pod uwagę do oceny oferty 
 

 

2. Realizacja zamówienia nastąpi maksymalnie w trzech transzach, przy czym termin 
pierwszej dostawy (transzy) zamówienia to 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
3. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 
zarządzanego przez..................................................................................................................... 
4. Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek ofercie dotyczącej tego samego 
postępowania . 
5. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od 
......................... do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 
6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części 
zamówienia: 
 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia 

1   

2   
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7. INFORMUJEMY, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego / będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego*, w zakresie: towaru lub usługi: nazwa (rodzaj), towaru, usługi których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: 
……………………………………o wartości bez podatku wynoszącej 
…………………………………………………….................................... PLN.  
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO * wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu **.                 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1).  
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).                                                                                      

 

 

 
 
 
.....................................      ......................................... 
miejscowość i data      

   podpisy osoby/osób uprawnionych         
do występowaniu w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

(składają wszyscy Wykonawcy) 
WORD/DO/2300/3/20 
 

Oświadczenie wykonawcy  
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 

 

  
 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wykonanie i dostawa 
materiałów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego", prowadzonego przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, oświadczam, co następuje: 

 
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w Rozdziale 5 pkt 5.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
 
 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 

2. INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w Rozdziale 5 pkt 5.1 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
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1. ………………………………………………………………………………… 
 (wskazać podmiot) 

w następującym zakresie:  ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                          (określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu) 
 

2. ………………………………………………………………………………… 
 (wskazać podmiot) 

w następującym zakresie:  ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                          (określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu) 
 

 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 
 (składają wszyscy Wykonawcy) 

WORD/DO/2300/3/20 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

  
 

 

  
 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wykonanie i dostawa 
materiałów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego" prowadzonego przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,  oświadczam, co następuje: 
 
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 
2. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ, ŻE PODJĘTE ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO 

WYKAZANIA JEGO RZETLENOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13-14 ORAZ 16-20 O BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA:· 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 
pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.) 
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż, podlegam wykluczeniu na podstawie ww. 
artykułu, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawiam następujące dowody na to, że 
podjęte przeze mnie środki są wystarczające do wykazania mojej rzetelności: 

1. …………………………………………………………………………………………., 
2. …………………………………………………………………………………………., 
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(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności 
Wykonawcy) 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że wobec niżej wymienionego/ych podmiotu/tów, o którym/ych mowa                  
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego/których zasoby powołuję się w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp:  
 
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  
 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  
  

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w 
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
 
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM NA, 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do nw. podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:  
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)            
 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  
 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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    Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego 

(składają wszyscy Wykonawcy) 
WORD/DO/2300/3/20  
 

Dokument, który wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp.  

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 , 94-406 Łódź  

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

   

   

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „wykonanie i dostawa materiałów odblaskowych dla 
uczestników ruchu drogowego” w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oświadczam: 

 że należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów – t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 ze zm.),  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w skład, której wchodzą 
następujące podmioty: * 

 

Lp. Podmioty należące do grupy kapitałowej 

1  

2  

3  

4  

 że nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 ze 
zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *. 

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.  

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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 Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego 

  
Umowa nr WORD/DO/2300/3/20 

(projekt) 
 
zawarta w dniu ………………………………….. r., w Łodzi, pomiędzy:  
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź,  
NIP 725-16-58-858, REGON 471696235, reprezentowanym przez:  
Pana Piotra Romka – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” ,  
a 
..............................................................................., NIP .............................., REGON 
............................., z siedzibą w ............................................................................. , zwanym 
dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez 
..................................................................................................................................................... 
 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29  stycznia  2004 r. – Prawo  zamówień  
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa materiałów odblaskowych dla 
uczestników ruchu drogowego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
a) samozaciskowych opasek odblaskowych -  24 000 szt.  
b) kamizelek odblaskowych -  15 000 szt.  
c) worko-plecaków odblaskowych - 4 400 szt.  
d) smyczy odblaskowych -  4 000 szt.   
e) zawieszek  odblaskowych  miękkich - 24 000 szt. 

3. Dostawy będą realizowane w maksymalnie czterech transzach. 
4. Ilości zamawianych elementów odblaskowych podane w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowią ilości maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
realizacji przedmiotu umowy w ilościach mniejszych dla poszczególnych 
asortymentów o maksymalnie 25 %. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada  możliwości wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 2 

Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do 
wymiany wadliwych sztuk - na wezwanie Zamawiającego - w terminie 7 dni, od dnia 
zgłoszenia wad przez Zamawiającego. Zawiadomienie zostanie dokonane na adres 
mailowy Wykonawcy.  
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2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostawy.  
3. W pozostałym zakresie aniżeli wskazany powyżej zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji.  
 

§ 3 

Termin i sposób realizacji 

1. Umowa zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia realizacji ostatniej 
transzy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2020r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się po podpisaniu umowy, a przed pierwszą dostawą 
przedmiotu umowy dostarczyć do Zamawiającego egzemplarze próbne elementów 
odblaskowych określonych w załączniku nr 1 lub ich wizualizacje, wraz z naniesionym 
logo Zamawiającego, w celu uzyskania jego akceptacji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem 
z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie 15 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania zapotrzebowania na transzę zamówienia. Pierwsza 
transza musi zostać zrealizowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy i powinna obejmować  min 40% ilości określonych w specyfikacji zamówienia.  

4. Miejsca dostarczania elementów odblaskowych stanowiących przedmiot umowy oraz ich 
ilości zostaną określone w zamówieniu danej transzy. Miejscami dostawy mogą być: 
siedziba Zamawiającego oraz siedziby Oddziałów Terenowych w Piotrkowie 
Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. 

5. Dostawa każdej transzy zostanie potwierdzona podpisaniem stosownego protokołu 
odbioru, który opracuje Zamawiający. Protokół odbioru stanowi podstawę do 
wystawienia faktury.  
 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustaliły maksymalne wynagrodzenie łączne z tytułu realizacji przedmiotu umowy 
na kwotę brutto …………. zł (z VAT), słownie: …………………………………………………………….. 
złotych, na którą składa się, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i 
formularzem oferty, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do umowy: 
a) cena jednostkowa za 1 samozaciskową opaskę odblaskową ……. zł netto +VAT 

pomnożona przez 24 000 szt.  
b) cena jednostkowa za 1 kamizelkę odblaskową  ..….. zł netto +VAT pomnożona przez 

15 000 szt.  
c) cena jednostkowa za 1 worko-plecak odblaskowy ...... zł netto +VAT pomnożona 

przez 4 400 szt. zestawów,  
d) cena jednostkowa za 1 smycz odblaskową ….… zł netto +VAT pomnożona przez  

4 000 szt.   
e) cena jednostkowa za  1 zawieszkę odblaskową miękką ……. zł netto +VAT 

pomnożona przez 24 000 szt.  
2. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem w 

terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury, po dostarczeniu zamówionej  transzy elementów odblaskowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapłaty należności wynikającej z faktury należy dokonać na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym zastrzeżeniem ust 4. 
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4. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze na dzień 
zlecenia przelewu nie był zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo 
dokonać zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy występujący w tym wykazie. 

5. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę uznania rachunku Wykonawcy. 
6. Cesja wierzytelności wynikających z danych Umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego.  
 

§ 5 

Warunki odstąpienia od umowy i wyznaczenie nowego terminu 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub w części lub w 
przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu 
umowy, nie dłuższy niż 7 dni, z zachowaniem prawa do kar umownych na zasadach 
określonych w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub umowę wypowiedzieć według swojego 
wyboru, w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo wyznaczonego na zasadach określonych 
w ust. 1 niniejszego paragrafu terminu, nadal opóźnia się z wykonaniem przedmiotu 
umowy w całości lub części lub wykonuje go nienależycie. 

 

§ 6 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2% wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1- w przeliczeniu na wielkość zamawianej transzy elementów 
odblaskowych - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki: w należytym wykonaniu przedmiotu 
umowy,  w wykonaniu przedmiotu umowy lub  usunięciu wad przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, niezależnie od kary umownej określonej w ust. 1, 
karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

3. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający może 
dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością tych kar, a rzeczywistą wartością 
szkody, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.   

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia 
wskazanego w § 4 ust. 1 – wynikającego bezpośrednio z faktur. 

5. Kary umowne będą nakładane w drodze not obciążeniowych.  
 

§ 7 

Osoby do kontaktu 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest 
Pan/Pani .....................................................  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest 
Pan/Pani .......................................................... 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia, 
jednocześnie nie wymaga to zawierania przez strony aneksu do niniejszej umowy 
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§ 8 

Zmiany do umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach,  
o  których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego 
po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej 
umowy, nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

5. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy z winy Wykonawcy przekroczy 14 dni, Zamawiający 
ma prawo od umowy odstąpić, bez wyznaczenia terminu dodatkowego dla jej realizacji. 

6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3,  wymagają dla swojej 
ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności. 

2. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego, Prawa 
zamówień publicznych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy 
będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
§ 10 

Załączniki do Umowy 
 
Załącznikami do niniejszej umowy są: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy Wykonawcy  
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna 
Załącznik nr 4–(jeżeli dotyczy) Umowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 
 
 
 

Zamawiający                                                         Wykonawca 

 



 36 

 
 
 

Załącznik nr 3 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13[1] ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 
 
1) Administratorem danych jest Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Lodzi z siedzibą 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52, e-mail: info@word.lodz.pl. 
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się: Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany  
w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, realizacji Umowy i kontaktów,  
a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie 
odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RORO. 

4) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem 
na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych lub organom państwa na podstawie przepisów prawa. 

5) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także 
przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. 

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. 
9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu 

decyzji; 
10) Dane osobowe mogą nie będą transferowane do państw trzecich poza obszar EOG ani do 

organizacji międzynarodowej.  
 


