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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego 

prowadzonym w trybie Przetargu bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), którego przedmiotem jest:   

 

„Przeprowadzenie audytu procesów księgowych” 
 

 

Nr postępowania: 8/10/2019/PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu 18.11.2019 r.  

 
           Prezes Zarządu                Wiceprezes Zarządu  
                                                            mgr inż. Miłosz Stec               mgr Łukasz Torbus 
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Zamawiający 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział 
Gospodarczy pod nr 0000076836, NIP: 646-000-90-23, REGON: 272797364. 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej w trybie Przetargu 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

w Tychach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca 

powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) zamówienie podstawowe - przeprowadzenie audytu oraz przedstawienie Zamawiającemu 

raportu z audytu i omówienie zawartych w raporcie ustaleń z Zamawiającym, przedstawienie 
rekomendacji zmian i/lub usprawnień 

b) zamówienie objęte prawem opcji - konsultacje w ramach wsparcia we wdrożeniu 
proponowanych rozwiązań.  

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

we wzorze Umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia zakresu zamówienia 

podstawowego o zamówienie objęte prawem opcji. 
a) Warunkiem  koniecznym  do  realizacji zamówienia  objętego  prawem  opcji  jest  

poinformowanie Wykonawcy  przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. 
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w zakresie prawa opcji. 

Wykonawca  nie  będzie  kierował  w  stosunku  do  Zamawiającego  żadnych  roszczeń   
z  tego tytułu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

III. Termin realizacji zamówienia:  

 przedmiot zamówienia podstawowego (przeprowadzenie audytu oraz przedstawienie 

Zamawiającemu raportu z audytu i omówieniem zawartych w raporcie ustaleń z Zamawiającym, 

przedstawiając rekomendację zmian i/lub usprawnień) należy zrealizować w terminie do 30 dni 

od daty zawarcia Umowy.  

 przedmiot zamówienia objętego prawem opcji (konsultacje w ramach wsparcia we wdrożeniu 

proponowanych rozwiązań) będzie realizowany przez okres trzech miesięcy licząc od daty 

przedłożenia raportu z audytu Zamawiającemu) 

Termin realizacji zamówienia podstawowego stanowi kryterium oceny ofert, którego szczegółowy opis 

znajduje się w rozdziale XI SIWZ. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie wiedzy 

i doświadczenia w realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał            

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług audytu, przy czym każda usługa musi 

obejmować audyt procesów księgowych oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługa była wykonywana. 
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2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który potwierdzi, że dysponuje lub będzie 

dysponował zespołem osób, w skład którego wchodzić będą: Księgowy z minimum  

3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku Głównego Księgowego, działający przy 

wsparciu Biegłego Rewidenta. Wyżej wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy 

traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu 

niezbędnego do rzetelnej realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców w oparciu o kompletność oraz prawidłowość 

złożonych dokumentów i oświadczeń, jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana                    

na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia.  

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje Zamawiający                   

oraz Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem Platformy.  

2. Ofertę, oświadczenia i dokumenty Wykonawca przekazuje wyłącznie za pośrednictwem Platformy.   

3. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, a także 

uzupełnienie/wyjaśnienie Oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 

akotwica@pkmtychy.pl  

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem 

postępowania określonym w SIWZ. 

5. Zamawiający nie udziela informacji w zakresie postępowania drogą telefoniczną. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

7. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na Platformie. 

W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie przedmiotowego postępowania 

na Platformie w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź 

wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ. 

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Agnieszka 

Kotwica. 

 

VI. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą o czas niezbędny do zawarcia Umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

VII. Opis sposobu przygotowywania oferty / Wycofanie i zmiana oferty. 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty, dokumentów i oświadczeń opatrzonych kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

mailto:akotwica@pkmtychy.pl
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3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  

do SIWZ (skan podpisanego dokumentu). 

2) Upoważnienie dla osoby/osób do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z innych dołączonych 

dokumentów – Załącznik nr 3 do SIWZ (skan podpisanego dokumentu). 

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia reprezentacji Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu złożenia oferty. W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentu, Zamawiający 

pobierze go z ogólnodostępnej strony internetowej: 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu lub https://prod.ceidg.gov.pl 

4) Wykaz usług wg Załącznika nr 5 do SIWZ (skan podpisanego dokumentu) z referencjami. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

7. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania 

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. za pośrednictwem Platformy. Powiadomienie o zmianie oferty winno być podpisane przez 

osobę uprawioną do reprezentacji Wykonawcy. 

9. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w języku polskim. 

10. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z 

zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, 

uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. 

11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być podpisane przez osobę 

uprawioną do reprezentacji Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. za pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza złożenie 

powiadomienia o wycofaniu oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

akotwica@pkmtychy.pl 

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem że 

Zamawiający może w ofercie poprawić omyłki oraz może wezwać do uzupełnienia/wyjaśnienia oferty.  

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 26.11.2019 r. do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu składania ofert o godzinie 10:05. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej informacje dotyczące: 

a) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

b) Cen ofert. 

c) Terminu realizacji. 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określa cenę przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru 

stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ. 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://prod.ceidg.gov.pl/
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2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu 

zamówienia oraz obowiązki nałożone na Wykonawcę wynikające z postanowień niniejszej SIWZ.  

3. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie Wykonawcy muszą być podane w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń 

w innych obcych walutach. 

 

X. Opis kryteriów w postępowaniu wraz z podaniem wag tych kryteriów. 

1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone zgodnie  

z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami w zakresie zamówienia 

podstawowego: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 

1. Cena 90% 

2 Termin realizacji 10% 

Zamawiający wymaga wyliczenia ceny dla zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach 

prawa opcji, zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu Ofertowym, jednakże ocena złożonych 

ofert w zakresie ujętym w zamówieniu zostanie dokonana na podstawie wartości brutto 

zamówienia podstawowego wskazanej w ofercie. 

 

 

a) W kryterium cena ofertowa zamówienia podstawowego każdy z Wykonawców otrzyma 

odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 90), wyliczoną w następujący sposób: 

Cn 

LP =   -------   x  A 

Cb 

gdzie: 

LP - liczba punktów, 

Cn - cena ofertowa zamówienia podstawowego najniższa, spośród wszystkich rozpatrywanych 

i nieodrzuconych ofert, 

Cb - cena ofertowa zamówienia podstawowego oferty badanej (przeliczanej), 

A - waga kryterium wyrażona w punktach – 90 pkt. 

 

b) Kryterium termin realizacji zamówienia podstawowego 

1) Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi 

do 30 dni od daty zawarcia umowy. Ocena dla tego kryterium będzie obliczana na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 1 do 

SIWZ.  
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2) Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg. zasady:  

 

 

Zadeklarowanie terminu realizacji zamówienia podstawowego Ocena punktowa 

do 30 dni od daty zawarcia umowy  

(maksymalny termin realizacji) 
0 pkt. 

do 20 dni od daty zawarcia umowy 10 pkt. 

 

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy oferowanego terminu realizacji zamówienia 

podstawowego w Formularzu Ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje 

zamówienie w maksymalnym terminie realizacji określonym w SIWZ i przyzna Wykonawcy w 

tym kryterium: 0 pkt.  

4) Jeżeli zaoferowany termin realizacji będzie dłuższy od maksymalnego zgodnie z zapisami 

Rozdziału VIII SIWZ - oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ;  

5) Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 10 pkt. 

4. Liczba punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów, zostanie zsumowana. Oferta, która 

otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty  ze względu na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.  

7. Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji nie stanowi kryterium oceny ofert. 

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy muszą być umocowane do jej 

podpisania, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Zawarcie Umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresu Wykonawcy, uzasadnienia jej wyboru oraz nazw (firm) albo 

imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktacji przyznanej ofertom w kryterium oceny ofert), 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty; 

c) unieważnieniu postępowania. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę           

w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy. 

XII. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia postępowania w następujących sytuacjach:  

a) jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

b) cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIV. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
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XV. Informacje dodatkowe: 

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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” 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 1, 43-100 

Tychy, informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp.  

z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy. Z Administratorem danych można się 

skontaktować poprzez adres e-mailowy: iod@pkmtychy.pl lub pisemnie przekazując korespondencję 

na adres siedziby Administratora. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail: iod@pkmtychy.pl lub pisemnie przekazując korespondencje na adres siedziby 

Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia publicznego. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie  

z obowiązującym prawem.  

6) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.  

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje 

Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

 

XVI. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.  

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 
dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w 
szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnicy, 
członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie 
będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje 
już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).  

2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO.  

3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o 
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

mailto:iod@pkmtychy.pl
mailto:iod@pkmtychy.pl
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Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

XVII. Pozostałe zasady postępowania 

1. Wezwanie do złożenia dokumentów 
1) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku, gdy te oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa nie 
zostały dołączone do oferty lub w przypadku, gdy oświadczenia lub dokumenty dołączone do oferty 
zawierają błędy lub złożono wadliwe pełnomocnictwa, z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
na ich przygotowanie i złożenie.  

Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia 
oraz kryterium oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej 
(która otrzymała największą ilość punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert) spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wzywać pozostałych Wykonawców do 
uzupełnienia Ofert. 

2) Uzupełnieniu nie podlega Formularz ofertowy. 

2. Wyjaśnienia dot. treści oferty / wyjaśnienia dot. zaoferowanej ceny / poprawa omyłek 
1) Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień od Wykonawców dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub złożonych dokumentów lub oświadczeń. 
2) Zamawiający dokonuje poprawienia omyłek w złożonych ofertach, informując o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca                           
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki (wniesie 
sprzeciw w zakresie dokonanej zmiany). 

3) Jeżeli zaoferowana cena wydaje się być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub 
średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert lub budzi wątpliwości Zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów. W przypadku, gdy Wykonawca nie udzieli wyjaśnień, złoży 
wyjaśnienia nie umożliwiające oceny lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami 
potwierdza że oferta zawiera rażąco niską cenę oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

3. Odrzucenie oferty Wykonawcy 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:  
1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;  
2) Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki w ofercie;  
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca  

nie udzielił wyjaśnień lub ;  
4) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

 

4. Podstawa wyboru oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

SIWZ. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i która 

zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryterium 

wyboru oferty). 

5. Przepisy w zakresie spraw nieuregulowanych w SIWZ. 

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. - kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1145 z późn.zm.) i innych ustaw szczególnych powszechnie 
obowiązującego prawa.  
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XVIII. Integralna część niniejszej SIWZ: 

1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 

2. Wzór Formularza Ofertowego - Załącznik nr 2 

3. Wzór Upoważnienia do złożenia oferty - Załącznik nr 3. 

4. Wzór Umowy - Załącznik nr 4. 

5. Wykaz usług - Załącznik nr 5. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dot. zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie audytu procesów księgowych”. 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest Audyt procesów księgowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. 

z o.o. w Tychach w Biurze ds. Finansowo-Księgowych, w tym:  

1) obowiązków pracowników;  

2) obciążeń stanowisk pracy; 

3) obiegu dokumentów księgowych; 

4) procesów wewnętrznych; 

5) zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych;  

6) aktualnie stosowanych procedur księgowych; 

7) funkcjonujących w Spółce Raportów Zarządczych;  

8) dokumentacji opisującej zasady rachunkowości; 

9) narzędzi służących automatyzacji procesu księgowania operacji; 

10) analiza współpracy Biura ds. Finansowo-Księgowych z innymi komórkami organizacyjnymi 

spółki. 

II. Celem przeprowadzenia audytu jest przede wszystkim ocena efektywności funkcjonowania  

Biura ds. Finansowo-Księgowych. 

III. W wyniku przeprowadzonego audytu do obowiązków Wykonawcy należy rekomendacja zmian  

i/lub usprawnień oraz wsparcie w ich wdrożeniu. 

IV. Wykonawca zobowiązuje się do zaprezentowania wyników oraz wniosków z Audytu przedstawicielom 

Zamawiającego. 

V. Zakres zamówienia i wymagany termin realizacji:  

1) Zamówienie podstawowe - przeprowadzenie audytu oraz przedstawienie Zamawiającemu 

raportu z audytu i omówieniem zawartych w raporcie ustaleń z Zamawiającym, przedstawiając 

rekomendację zmian i/lub usprawnień - zgodnie z zakresem w pkt. I, III i IV powyżej i terminem 

oznaczonym w Ofercie Wykonawcy. 

2) Opcja zamówienia - konsultacje w ramach wsparcia we wdrożeniu proponowanych rozwiązań 

(zgodnie z pkt. 1), będą realizowane w siedzibie Spółki Zamawiającego, w łącznej ilości  

24 roboczogodzin (1 rbh = 60min) pracy zespołu Wykonawcy, przez okres trzech miesięcy, licząc 

od daty przedłożenia raportu z audytu Zamawiającemu. 

VI. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Spółki przy ul. Towarowej 1 w Tychach 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

WYKONAWCA*:........................................................................................................................ 

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

(pełna  nazwa/ firma) 

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

(adres) 

telefon: ………………… e-mail: ………………………………………………… 

NIP: .............................................................. REGON: ............................................................... 

 

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) 
występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
 
Nawiązując do ogłoszenia o Przetargu składamy ofertę w postępowaniu nr 8/10/2019/PO o nazwie: 
„Przeprowadzenie audytu procesów księgowych”: 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową: 

         I.  Wartość brutto zamówienia podstawowego....................................................................................zł, 

             VAT:...………………………………………………………………………………………………….………zł, 

             Wartość netto zamówienia podstawowego.....................................................................................zł, 

              

          II. Wartość zamówienia w ramach prawa opcji:  

               Wartość brutto.........................................zł, 

               VAT:……………………………………………………..…………………………………….……………..zł, 

               Wartość netto*:.....................................................................zł  

* 24 roboczogodziny (8 roboczogodzin x 3 miesiące) x cena netto …………………….… zł za 1 roboczogodzinę 
prac zespołu Wykonawcy przeprowadzanych na terenie Spółki Zamawiającego. 

1. Ponadto oświadczamy, że:  

1) Przedmiot zamówienia podstawowego (przeprowadzenie audytu oraz przedstawienie Zamawiającemu 
raportu z audytu i omówieniem zawartych w raporcie ustaleń z Zamawiającym, przedstawiając 
rekomendację zmian i/lub usprawnień) zrealizujemy w terminie do (zaznaczyć właściwe):  

 do 30 dni od daty zawarcia Umowy  

 do 20 dni od daty zawarcia Umowy 
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2) Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji (konsultacje w ramach wsparcia we wdrożeniu 
proponowanych rozwiązań) będziemy realizować przez okres trzech miesięcy licząc od daty przedłożenia 
raportu z audytu Zamawiającemu (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji zamówienia).  

3) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez zespół osób, w skład którego wchodzić będzie  
Księgowy z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku Głównego Księgowego, 
działający przy wsparciu Biegłego Rewidenta. 

4) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą 
starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.   

 

5) Akceptujemy warunki i termin płatności podane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

6) Zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej w Tychach sp. z o.o. udostępnionym na stronie Zamawiającego i przyjmujmy go bez zastrzeżeń; 

7) Zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń; 

8) Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ i przyjmujemy jego 
postanowienia bez zastrzeżeń; 

9) Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

10) Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 45 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

11) Informacje dotyczące Podwykonawców: 

Lp. 
Części zamówienia, których wykonanie zamierza się 

powierzyć podwykonawcom 
Nazwy (firmy) Podwykonawców 

1.   

2.   

W przypadku pozostawienia ust.10 bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza 
wykonać zamówienie samodzielnie. 

12) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu poprzez udostępnienie im klauzuli 
informacyjnej znajdującej się w SIWZ*. 

13) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania zastrzegł, że 

nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

 

                                                           
1 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) (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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14) Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach. 

15) Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa: 

a) ………………………………….  

b) .………………………………… 

 

 

…………………………….. ……………………… ……………………………………………….. 
( miejscowość) (data) (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

Wykonawca: ....................................................................................................................................    

      

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

 

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

(nazwa i siedziba firmy) 

 

 

 

Nawiązując do zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie Przetargu na: 

„Przeprowadzenie audytu procesów księgowych” Nr postępowania: 8/10/2019/PO 

 
Upoważniam/upoważniamy: 

 

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

 

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

 

jako przedstawiciela/przedstawicieli do złożenia oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem 
w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w imieniu firmy. 

 

 

 

 

 

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

..................................................... 
Podpis  (i pieczątka)  osoby/osób   uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy lub 
upoważnionej do występowania w jego imieniu 

 

  
 
 
 
 
 
 



  

15 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 

UMOWA NR _________________ 

NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU PROCESÓW KSIĘGOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

 

zawarta dnia ____________ r. pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1,           
43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000076836, kapitał 
zakładowy w wysokości 41.334.500,00 zł, NIP 646-000-90-23, 

reprezentowaną przez: 

Miłosza Steca – Prezesa Zarządu  

Łukasza Torbusa – Wiceprezesa Zarządu 

zwana dalej Zamawiającym 

a 

_____________________________________ 

reprezentowaną przez: ____________________________ 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie Przetargu pn.: 
„Przeprowadzenie audytu procesów księgowych”, nie objętego ustawą Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie z art. 133 ust. 1 tejże ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:   

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę audytu zewnętrznego procesów Biura  
ds. Finansowo-Księgowych przedsiębiorstwa Zamawiającego w siedzibie Spółki (dalej jako: audyt), 
szczegółowo opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1.  

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot umowy ze szczególną starannością przewidzianą dla 
podmiotów profesjonalnie zajmujących się usługami audytu, na warunkach określonych niniejszą 
Umową, zgodnie ze złożona Ofertą i przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz w sposób 
niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

2. Po przeprowadzeniu audytu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z audytu zawierający 
wyniki przeprowadzonego audytu wraz z propozycją działań mających na celu usprawnienie 
funkcjonowania Biura ds. Finansowo-Księgowych  

3. W następstwie przeprowadzenia przez Wykonawcę czynności opisanych w pkt. 2 Zamawiający 
przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 8. 
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4. Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania całości lub części przedmiotu umowy podmiotom 
trzecim wyłącznie po uzyskaniu w tym zakresie uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W celu prawidłowego wykonania Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z 
Wykonawcą.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić audyt oraz przedstawić Zamawiającemu raport z audytu, 
o którym mowa w § 2 ust. 2, w siedzibie Zamawiającego w terminie do …………………… od daty 
podpisania Umowy.  

2. W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z audytu oraz omówi 
zawarte w raporcie ustalenia z Zamawiającym, przedstawiając rekomendację zmian i/lub usprawnień.  

3. Raport z audytu zostanie przekazany Zamawiającemu w oryginale w 3 egzemplarzach.  

4. Wsparcie we wdrożeniu proponowanych rozwiązań, będzie następować po przekazaniu przez 
Zamawiającego informacji o zamiarze skorzystania z prawa opcji przez okres trzech miesięcy licząc 
od daty przedłożenia raportu z audytu Zamawiającemu. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie wykonany 
przedmiot Umowy, w wysokości: 

a) wynagrodzenie podstawowe w kwocie: _____________zł netto, powiększonej o podatek 
VAT w wysokości __________zł, tj. łącznie: _____________zł brutto.  

b) maksymalne wynagrodzenie za wsparcie objęte prawem opcji do kwoty _____________zł 
netto, powiększonej o podatek VAT w wysokości __________zł, tj. łącznie: _____________zł 
brutto, 

2. Wynagrodzenie za roboczogodzinę wsparcia objętego prawem opcji w zakresie świadczenia 
doradztwa w siedzibie Spółki Zamawiającego (ust. 1 lit. b) w kwocie:  

Cena netto _____________zł za roboczogodzinę pracy zespołu Wykonawcy, powiększona o podatek 
VAT w wysokości _____________zł , tj. Cena brutto _____________zł za roboczogodzinę pracy 
zespołu Wykonawcy 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona po podpisaniu przez Strony protokołu potwierdzającego 
przekazanie raportu.  

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bezterminowego zachowania w tajemnicy rezultatów 
przeprowadzonego audytu oraz wszelkich informacji technicznych, technologicznych i 
organizacyjnych Zamawiającego lub jakichkolwiek innych informacji, które mogą posiadać wartość 
gospodarczą, o których Wykonawca dowiedział się w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
Wykonawca zobowiąże do zachowania w poufności informacji wskazanych w zdaniu poprzednim 
wszystkie osoby, za pośrednictwem których będzie wykonywał Umowę. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wypadków, gdy konieczność 
ujawnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, Wykonawca przed ujawnieniem informacji powiadomi 
Zamawiającego o powstaniu obowiązku ujawnienia informacji, jego zakresie oraz wskaże podmiot na 
rzecz którego nastąpi ujawnienie informacji. 
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4. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego, w celu realizacji Umowy, jakichkolwiek 
materiałów i dokumentów w formie papierowej lub zapisanych na jakimkolwiek nośniku, Wykonawca 
jest obowiązany najpóźniej w dniu ustania obowiązywania Umowy do zwrotu Zamawiającemu tych 
materiałów i dokumentów.  

§ 6 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 

a) w razie nieprzekazania raportu z audytu w terminie określonym w § 3 ust. 1 z przyczyn nieleżących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 1% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości netto Umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych. 

§ 7  

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu raportu z przeprowadzonego audytu powstałego w wykonaniu 

niniejszej Umowy lub z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 2, w zakresie utworów 

powstałych po wydaniu raportu z audytu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zleceniodawcy bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość 

autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych 

na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 

wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 

polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zleceniodawcy własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwory, o których 

mowa w zdaniu poprzednim. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów i zadań Zamawiającego, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera, 

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zleceniodawcy w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

e) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować 

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 

jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 

opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
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sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 

lub osób zgłaszających roszczenia.   

 

§ 8 

1. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na konsultacjach 

w ramach wsparcia we wdrożeniu proponowanych rozwiązań, przez okres trzech miesięcy licząc od 

daty przedłożenia raportu z audytu Zamawiającemu. 

3. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem 

opcji do maksymalnej wysokości kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy.  

4. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zamiarze 

skorzystania z prawa opcji. 

5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach 

realizacji Umowy.  

6. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 9  

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca i/lub osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy niniejszą Umowę przyjmuje/przyjmują do 
wiadomości i akceptuje/akceptują, że jego/ich dane osobowe przetwarzane będą w celach 
niezbędnych do wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1,  
43-100 Tychy; email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 
10 41 wew. 160. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być 
pracownicy Zleceniodawcy, a także instytucje oraz organy publiczne w zakresie określonym 
przepisami prawa.  

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej 
zakończeniu przez okres uzasadniony ze względu na okresy przedawniania roszczeń z umowy oraz 
terminy przechowywania dokumentacji wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Po tym 
okresie dane osobowy Wykonawcy będą usuwane.  

6. W celu oraz na zasadach określonych w ust. 1 – 5 przetwarzane będą także dane osób, z pomocą 
których Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy. W każdym przypadku, w którym  
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dane osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
zobowiązany jest on do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych przez 
Zamawiającego, za co ponosi odpowiedzialność.  
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7. Wykonawca został poinformowany, iż każda osoba, której dane są przetwarzane przez 
Zamawiającego ma prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c. przenoszenia danych; 

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe przekazuje 
Zamawiającemu w związku z realizacją umowy o przysługujących im uprawnieniach, o których mowa 
w ust. 7, za co ponosi odpowiedzialność.  

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE. 

§ 10 

1. Zmiany lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i innych ustaw.  

3. Strony ustalają, że właściwym dla rozpoznania wszelkich sporów będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

4. Strony ustalają, że ich adresy podane na wstępie umowy są także adresami  

do doręczeń. Każda strona zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej strony  

o zmianie adresu do doręczeń lub innych jej danych adresowych pod rygorem uznania doręczenia 

na ostatni znany adres za skuteczne. 

5. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej po przedłożeniu 

projektu umowy przelewu wierzytelności. 

6. Strony podpiszą odrębnie Umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku                
z zawartą Umową.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

Zamawiający                                                                                               Wykonawca 

 
 

 



  

20 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

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

       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
WYKAZ USŁUG  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                  
na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie audytu procesów księgowych”. Nr postępowania: 
8/10/2019/PO 
 
Wykonawca musi  wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,     

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług audytu, przy 

czym każda usługa musi obejmować audyt procesów księgowych. Do wykazu należy dołączyć 

dowody określające, czy usługa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 

 
W celu wykazania spełniania ww. warunku przedkładam/y wykaz usług: 

Lp. 

 
Przedmiot usługi  
 
 

Data wykonania usługi 
rozpoczęcie i 
zakończenie  
od dd-mm-rrrr  
do dd-mm-rrrr 

Podmiot na rzecz którego usługi 
zostały wykonane  

(1) (2) (3) (4) 

1. 

 

 Od ……/…………/……… 

Do ……/…………/……… 
      dzień        miesiąc         rok 

 
………………………………… 

nazwa 
 

…………………………………. 
adres 

2. 

  

Od ……/…………/……… 

Do ……/…………/……… 
      dzień        miesiąc         rok 

 

 
………………………………… 

nazwa 
 

…………………………………. 
adres 

 
 

 

…………………………….. ……………………… ……………………………………………….. 
( miejscowość) (data) (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania) 

 

      


