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CZĘŚĆ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ                                                                                                                                             
 

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego 

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice 

NIP 627 272 35 43 Tel.: 32 24 555 24/ Faks: 32 24 555 24; e-mail: cis@swietochlowice.pl 

Strona internetowa: ...www.cis.swietochlowice.pl....  Godziny urzędowania: poniedziałki: 730-1530 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi w miejscu ich zamieszkania, na czas uczestnictwa ich opiekunów w zajęciach 

realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse 

i możliwości”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dalej zwanym Projektem). Projekt realizowany na 

terenie Miasta Świętochłowice, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

3.2. Zamówienie obejmuje opiekę dzienną nad dziećmi w wieku od 2 do 5 lat, będącymi pod opieką rodzicielską lub prawną uczestników Projektu.   

3.3. Opieka będzie sprawowana nad dziećmi od godziny 7.00-15.00, przez pięć dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

3.4. Opieka będzie sprawowana nad jednym dzieckiem przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

3.5. Dzieci będą zapisywane do Przedszkola dwa razy do roku: w grudniu na okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz w czerwcu na okres od 1 lipca do 31 grudnia. 

3.6. W wyjątkowych sytuacjach, dzieci będą kierowane do placówki poza terminami określonymi w pkt. 3.5.   

3.7. Zamawiający informuje, iż liczba dzieci objętych opieką w danym miesiącu nie przekroczy 7 dzieci. 

3.8. Zamawiający nie gwarantuje stałej liczby dzieci korzystających z opieki przedszkolnej w danym miesiącu lub półroczu, ilość może być mniejsza. 

3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż w terminie określonym w SIWZ do Przedszkola nie zostanie skierowane, żadne dziecko. 

3.10. Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców Świętochłowic, osób zagrożonych wykluczaniem społecznym i będących w trudnej sytuacji finansowej, 

Zamawiający nie przewiduje usługi dowozu dzieci do przedszkola, w związku z tym usługa opieki dziennej nad dziećmi musi być świadczona przez Wykonawcę 

na terenie Miasta Świętochłowice. 

3.11. Do obowiązków Wykonawcy – opiekuna/świadczącego opiekę dzienną nad dziećmi będzie w szczególności należało: 

 3.11.1.przygotowywanie warunków do pobytu dzieci w Przedszkolu; 

 3.11.2. opieka nad dziećmi w wieku 2-5 lat uczęszczających do Przedszkola, 

 3.11.3. organizacja zajęć dla dzieci, w tym zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, warsztaty plastyczne, 

3.11.4.  zapewnienie  wyżywienia dla dzieci, 

3.11.5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć, w tym zajęć odbywanych w terenie (spacery, wycieczki i in.), 

mailto:cis@swietochlowice.pl
http://www.cis.swietochlowice.pl/


 

  

              Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego             Strona 3 
 

3.11.6. współpraca z kadrą zarządzająca projektem w zakresie kwalifikowania dzieci do pobytu w przedszkolu i bieżące monitorowanie frekwencji uczestnictwa 

dzieci w zajęciach wraz z sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji, 

3.11.7. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o wykonanie usługi. 

3.11.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli nad realizacją zamówienia w trakcie trwania umowy. 

3.11.9. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przez Zamawiającego cyklicznie w okresie trwania umowy, nie częściej niż raz w miesiącu, na zasadach 

określonych w umowie. 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

3.2.  Kod CPV:  85312110-3   Usługi opieki dziennej nad dziećmi 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od podpisania umowy  do 31.12.2014 r. 
  

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1, dotyczące: 

  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadać będzie aktualny  wpis do ewidencji placówek niepublicznych 

Na potwierdzenie należy przedłożyć w ofercie  w.w. wpis (kopię),  (Załącznik 1.4. wg Spisu zawartości oferty); 
 

5.1.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje usługi polegające na zorganizowaniu i 

przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi opieki nad min. 7 dzieci przez okres min. 6 m-cy, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania (Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień)  oraz dokumenty (Załączniki nr 5.(1-n)), potwierdzające, że usługi te zostały 

wykonane  lub są wykonywane należycie. 

Uwaga: 

1. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez  

NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. 

2.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział 

tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. 
 

5.1.3   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykaże, że dysponują min. jedną osobą posiadającą doświadczenie w 

sprawowaniu opieki nad osobami nieletnimi.  

 Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi spełnić następujące wymagania:  

1) posiadać kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-

wychowawczego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca  2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub  ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400),  

2) posiadać minimum roczny staż pracy w zakresie wychowania, opieki, nauczania dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym  

3) posiadać aktualne badania lekarskie,   

4) wykazać niekaralność.  
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Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia 

(część B wg Spisu zawartości oferty); oraz wypełnić (Załącznik nr 6 – Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu)   

  
 

5.1.4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia 

(część B wg Spisu zawartości oferty); 

 

 Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane 

dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie 

spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 

1 Pzp: 

A Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia Załącznik B 

B 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a 

w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp 

Załącznik nr 1.1 

C aktualny  wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Załącznik nr 1.4 

D 

aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik nr 5) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

Załącznik nr 5 

E 

aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że 

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

wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Załącznik nr 6 

 

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).: 

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

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

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być 
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wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 

1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 

5.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu 

i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo 

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane 

oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Centrum 

Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, Faks: 32 24 555 24, e-mail: cis@swietochlowice.pl w godzinach urzędowania 

Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ). 

 

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. 

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o 

terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania 

o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, 

którym przekazano  SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. 

Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej 

określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę 

informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

 

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby: 

- Kamil Wójcik w sprawach formalnych i dotyczących przedmiotu zamówienia, kwojcik.cis@gmail.com; fax (032) 24 555 24 

8. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy. 

9. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. 11.09.2012r. do 10.10.2012r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

mailto:cis@swietochlowice.pl
mailto:kwojcik.cis@gmail.com
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10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

10.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim. 

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie. 

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. 

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.6. Zawartość oferty 

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i 10.7 SIWZ, musi zawierać : 

1) Formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie 

oryginału, 

3) Formularze – Status prawny Wykonawcy, Wykaz zamówień oraz Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji (Załączniki nr 1 i 5, 6 wg Spisu 

zawartości oferty) złożone w formie oryginału, 

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ, złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

5) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 2.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, 

wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”, 
 

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać: 

1) Wspólny formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału, 

2) Wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone w 

formie oryginału, 

3) Formularze – Status prawny Wykonawcy, Wykaz zamówień oraz Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji (Załączniki nr 1 i 5, 6 wg Spisu 

zawartości oferty)  złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ;   

Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym: 

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1, 3,4,5,6 wg Spisu zawartości 

oferty; 

5) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 2.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, 

wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”, 

 

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.: 

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub 

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z 

dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie: 

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich 

potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub ludzkiego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 5.2.4 są składane w oryginale lub kopii i poświadczane za zgodność z oryginałem przez inne podmioty udostępniające 

wykonawcy odpowiednio potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, wiedzę i doświadczenie oraz zdolności finansowe zgodnie z zapisami 
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paragrafu 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 

form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U nr 226 poz. 1817). 

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: 

o nazwę i adres:  Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice 

o nazwę zamówienia, 

o nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

o - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” 

 

10.9. Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje 

składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w 

odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: 

o nazwę i adres: Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice 

o nazwę zamówienia, 

o nazwę i dokładny adres Wykonawcy /wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

o „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” 

o „Tajemnica przedsiębiorstwa” 

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została 

ujawniona do wiadomości publicznej, 

w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00). 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na 

piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a 

opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, sekretariat 

(pok. 8). Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z 

oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. 

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać 

dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, sekretariat 

(pok.8). Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z 

oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. 

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Oferta musi być złożona w: 

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, 

sekretariat (pok.8), najpóźniej do dnia 11-09-2012 r. do godz. 1000 
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11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-09-2012 r.  w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, sekretariat 

(pok.8.), o godz. 1015. 

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest 

dniem ich otwarcia. 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 

Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 

1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302). 

12.2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszelkie inne koszty, podatki i opłaty związane z realizacją zamówienia. 

12.3. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie. 

12.4. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.5. Cenę oferty należy podać w wysokości netto, brutto oraz podać stawkę podatku VAT w Formularzu Ofertowym. 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1. Kryteria oceny ofert – cena 100% 

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są: 

 1) cena – waga kryterium 100 % 

 13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. 

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według 

następujących zasad: 

  cena –  waga kryterium 100 %. 

KRYTERIUM – cena 
                          cena oferowana najniższa 

C = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt  x 100% 

                          cena oferty badanej 

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust.1 Pzp. 

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych. 

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 

art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż 

w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert . 
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Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie: 

a) warunków udziału w postępowaniu, 

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane dostawy. 

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.3. Wykluczenie Wykonawcy 

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

13.4. Odrzucenie oferty 

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Pzp. 

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

13.5. Unieważnienie postępowania 

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. 

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 

nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 

oferty. 

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. 

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać co najmniej: 

a) lidera 

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców 

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców 

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia. 

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie. 
 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy. 

  

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 

albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy 

stanowiącym część V SIWZ. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 



 

  

              Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego             Strona 10 
 

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawiera 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

17.5. 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 zapozna 

się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 

jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2. 

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

17.8 Na czynności, o których mowa w pkt 17.7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 Pzp 

17.9 Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

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

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – 

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 
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17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie 

wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w 

trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający 

może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 
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CZĘŚĆ II DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ                                                                                                                                       

 

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.   

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

Adres poczty elektronicznej: e-mail: cis@swietochlowice.pl 

Adres strony internetowej: określony w pkt 1 (Część I SIWZ) 

 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. 

 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

Nie dotyczy postępowania. 

 

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

 

 

mailto:cis@swietochlowice.pl
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CZĘŚĆ III SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ                                                                                                                    

 

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 2.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

 

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom. 

Zamawiający nie określa części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art.144 Prawa zamówień Publicznych w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

1. zmiany terminu wykonania zamówienia o którym mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach: 

a. wystąpienie „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a 

powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 

b. wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć przed udzieleniem zamówienia, niezawinionych przez Zamawiającego. 

2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 

a. zmiany urzędowej stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, jednakże bez zmiany kwoty brutto umowy, 

b. zmiany wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę. 

c. zmiana osób wykonujących zamówienie w zakresie sprawowania opieki - wychowawca/opiekun. Osoby podane w zastępstwie muszą spełniać warunki 

określone w SIWZ. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy. 

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków 

prawnych. 

7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz 

pozostałe obowiązujące przepisy prawne. 

9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej że stron. 

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 
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   CZĘŚĆ IV WZORY FORMULARZY 

Formularz nr VI.1 OFERTA 

Formularz nr VI.2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Formularz nr VI.3 STATUS PRAWNY WYKONAWCY 

Formularz nr VI.4 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM 

Formularz nr VI.5 WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ 

Formularz nr VI.6  WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA 
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  O F E R T A 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice 

Nazwa i adres Wykonawcy  

NAZWA ZAMÓWIENIA 

Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu  

„Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, 

 na terenie Miasta Świętochłowice,  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oferta zawiera ……...... ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………dn.................... 
 

Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum........................................................................................................ 
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SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY 

 

Załącznik 

 

Dokument 

Podać nr strony  

w ofercie, zamieścić w ofercie 

wypełniony dokument lub  

z adnotacją 

„nie dotyczy” 

A OFERTA  

B OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

1 Status prawny Wykonawcy  

1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru  

1.2 Pełnomocnictwo - dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  - jeśli dotyczy  

1.3 Pełnomocnictwo- dot. Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  - jeśli dotyczy  

1.4.. Aktualny wpis do ewidencji placówek niepublicznych    

2.P Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  

3 Wykaz wykonanych zamówień  

 4  Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia  

5 Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego  

6 Zaświadczenie ZUS/KRUS  

 

 

 

……………………………dn.......................                                                                    Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ............................................................. 
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Formularz VI.1 

  

A. O F E R T A 

Nazwa zamówienia 

Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu  

„Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”,  

 na terenie Miasta Świętochłowice,  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nazwa i adres Zamawiającego Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

1/Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. 

2/ Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 

3/ Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia. 

4/ Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

5/ Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od podpisania umowy do 31.12.2014 r.   

6/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości:                        

 

               Koszt kompletnej  opieki nad jednym dzieckiem na m-c wynosi:  

cena netto w zł     cena brutto w zł 

…………………………………… …………………………………. 

  

SŁOWNIE BRUTTO: ............................................................................................................................................. 

 

7/ Oświadczam, że oferta obejmuje wycenę kompletnej usługi opieki jednego dziecka, zgodnie z opisem i warunkami znajdującymi się  

w SIWZ,   nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w terminie od podpisania umowy do 31.12.2014 r.   

8/ Oświadczam, że usługa wykonana zostanie zgodnie z warunkami niniejszej dokumentacji oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.   

9/ Akceptuję 30 – dniowy okres rozliczeniowy, licząc od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

10/ Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . 

 

 

……………………………dn................................ Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ............................................................................. 
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Formularz VI.2 

 

B. OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 

 

Nazwa zamówienia 

Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu  

„Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, 

na terenie Miasta Świętochłowice,  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nazwa i adres Zamawiającego Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /lub 

przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz 

wiedzy i doświadczenia/ * 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

………………………dn................................ Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ............................................................................. 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ** 

 

………………………dn................................ Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ............................................................................. 

 

………………………dn................................ Podpis i pieczątka Wykonawcy – członka Konsorcjum ............................................................................. 

 

………………………dn................................ Podpis i pieczątka Wykonawcy – członka Konsorcjum ............................................................................. 

 

………………………dn................................ Podpis i pieczątka Wykonawcy – członka Konsorcjum ............................................................................. 

UWAGA! 

* jeśli nie dotyczy skreślić; 

** Punkt 5 – Podpisują:  Wykonawca samodzielnie uczestniczący w postępowaniu; a jeśli ofertę składa KONSORCJUM; to wszyscy członkowie konsorcjum - każdy członek 

konsorcjum odrębnie!  
Warunek: Konsorcjum – pełnomocnictwo dla Lidera dołączone do oferty! 
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Formularz VI.3 

Załącznik nr 1 

STATUS PRAWNY WYKONAWCY 

 

Nazwa zamówienia 

Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu  

„Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, 

na terenie Miasta Świętochłowice,  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nazwa i adres Wykonawcy  

Powiat  

telefon  

faks  

e-mail  

REGON  

Miejsce rejestracji działalności 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………dn..................... Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ........................................................................................ 
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Formularz VI.4 

Załącznik nr 2 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM 

 

Nazwa zamówienia 

Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu  

„Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, 

na terenie Miasta Świętochłowice,  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

Lp. 

Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierza Podwykonawcom 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………dn.....................…… Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ...................................................................... 
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Formularz VI.5 

Załącznik nr 3 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ 

 

Nazwa zamówienia 

Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu  

„Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, 

na terenie Miasta Świętochłowice,  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nazwa i adres Wykonawcy  

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

co najmniej jednej usługi opieki nad min. 7 dzieci przez okres min. 6 m-cy, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 5 

- Wykaz wykonanych zamówień)  oraz dokumenty (Załączniki nr 5.(1-n)), potwierdzające, że usługi te zostały wykonane  lub są wykonywane 

należycie. 

 

L.p. Opisać zakres rzeczowy usługi – zgodnie z wymaganiami SIWZ Data wykonania Miejsce wykonania Wartość w PLN 

1     

2     

3     

 

 

……………………………dn.....................…… Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ...................................................................... 
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Formularz VI.6 

Załącznik nr 4 

 

WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

Nazwa zamówienia 

Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu  

„Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, 

 świadczona na terenie Miasta Świętochłowice,  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Lp. Imię i nazwisko 
Specjalność nauczycielska/ 

wykształcenie 
Staż pracy w zawodzie 

Podstawa dysponowania 

(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna itp.). 

     

     

     

 

 

 

 

……………………………dn.....................…… Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ...................................................................... 
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P R O J E K T     U M O W Y 

 
  

Umowa Nr ……………/2012r   

Umowa została zawarta w dniu …….. w Świętochłowicach pomiędzy: 

Centrum Integracji Społecznej, mieszczącym się przy ul. Sądowej 1, 41-605 Świętochłowicach, NIP: …, Regon: …, 

reprezentowanym przez:  

 Kamila Wójcika - Dyrektora Centrum Integracji Społecznej, zwanym dalej Zamawiajacym, 

a 

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

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

  

Umowa niniejsza zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - nr 

nadany przez Zamawiającego ZP/…../2012 - na podstawie którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza oraz zgodnie z 

Protokołem Zatwierdzonym przez Dyrektora zamawiającego – Kamila Wójcika. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się świadczenia usługi z zakresu opieki dziennej przedszkolnej 

nad dziećmi uczestników projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”. Opieką zostaną objęte 

dzieci w wieku od 2 do 5 lat, w godzinach od 7.00 do 15.00, przez 5 dni w tygodniu. 

 

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

§ 2.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia podanego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Usługa określona w § 1 zostanie wykonana w terminie od dnia  ……………………. do 31 grudnia 2014 r. 

3. Usługą zwaną też „opieką przedszkolną” zostaną objęte dzieci w wieku od 2 do 5 lat, będące pod opieką rodzicielską lub prawną 

uczestników projektu. 

4. Wykonawca będzie świadczyć usługę przez 12 miesięcy w roku. 

5. W przypadku tzw. przerwy wakacyjnej – Wykonawca zapewni ciągłość realizacji usługi w ramach współpracy między jednostkami lub w 

ramach podwykonawstwa.  

6. Przedszkole zagwarantuje opiekę nad dziećmi przez 5 dni w tygodniu od godziny 7.00 do 15.00, za wyjątkiem świąt, dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

7. Miejscem świadczenia usługi jest …………………………………. w Świętochłowicach  na ul. ………………………………….. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy z najwyższymi standardami przyjętymi w tego typu działaniach. 
 

 

§ 3.  

1. Zleceniodawca będzie kierował dzieci uczestników projektu do Wykonawca na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Strony ustalają, iż dzieci będą zapisywane dwa razy do roku:  

2.1. w grudniu na okres: od 1 stycznia do 30 czerwca, 

2.2. w czerwcu na okres: od 1 lipca do 31 grudnia, 
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2.3. w wyjątkowych sytuacjach, dzieci będą przyjmowane do placówki poza terminami określonymi w pkt. 2.1 i 2.2. 

3. Zleceniodawca kwalifikując dziecko do opieki przedszkolnej każdorazowo będzie przekazywał formularz deklaracji opiekuna prawnego 

oraz program wychowawczo-edukacyjny do akceptacji uczestnika projektu, którego dziecko lub dzieci będą korzystać z opieki przedszkol-

nej. 

4. Uczestnik projektu wypełniony formularz deklaracji złoży bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy, a następnie kserokopie deklaracji w 

ciągu 30 dni kalendarzowych zostanie przez Wykonawcę przekazana do biura projektu,  na adres …………………………………………. 

5. Miesięcznie pod opieką Wykonawcy będzie nie więcej niż siódemka dzieci uczestników projektu, równocześnie Zamawiający nie gwaran-

tuje stałej liczby dzieci korzystających z opieki przedszkolnej w danym miesiącu lub półroczu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż w terminie określonym §2 ust.2  do placówki nie zostanie skierowane, żadne dziecko. 

 

§ 4.  

1. Z tytułu prawidłowego wykonania usługi, o której mowa w § 1 ustala się należność miesięczną za opiekę przedszkolną za jedno dziecka 

w wysokości ...................................... zł brutto (słownie: ………………………………złotych) przez okres wyszczególniony w § 2. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałą cenę usługi przez cały okres realizacji projektu. 

3. W sytuacji, jeżeli nieobecność dziecka będzie dłuższa niż 5 dni roboczych, przy zachowaniu ciągłości nie obecności, Wykonawca pomniej-

szy należność za miesięczny pobyt dziecka w placówce proporcjonalnie o stawkę żywnościową. 

4. Za pojedyncze nieobecności Zamawiającemu nie należy się zwrot należności za wyżywienie dziecka w przedszkolu. 

5. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą, odbędzie się po przedłożeniu przez Wykonawcę w biurze projektu Faktury/Rachunku 

wraz z krótkim sprawozdaniem miesięcznym zgodnie ze wzorem w załącznika nr 2 do niniejszej umowy. Płatność nastąpi w terminie 14 

dni od daty odbioru dokumentów. 

6. Należność z tytułu wykonania usługi będzie płatna przelewem na rachunek bankowy nr  …………………………………………. na podstawie wy-

stawionego przez Wykonawcę dokumentu. 

7. Należność za świadczoną przez Wykonawcę usługę jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-

szu Społecznego. 

8. W przypadku braku środków finansowych z przyczyn niezależnych od Centrum Integracji Społecznej, Zleceniodawca zastrzega sobie 

prawo do  niewypłacenia należnej Wykonawcy części wynagrodzenia w terminie określonym w § 4 ust. 3, zobowiązując się jednocześnie 

do wypłaty zaległego wynagrodzenia niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na konto Projektu. 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od zawartej umowy zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

1. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej.  

§7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

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

Załączniki do umowy: 
1/ Formularz deklaracji opiekuna prawnego, 
2/ Wzór sprawozdania miesięcznego. 
3/ Zakres obowiązków opiekuna. 


