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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:   

 

„Dostawa hali namiotowej wraz z projektem, warunkami  

technicznymi, montażem w miejscu do tego wyznaczonym” 
 
 

Nr postępowania: 5/10/2019/PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu 16.10.2019 r. 

 

 

 Prezes Zarządu                                  Wiceprezes Zarządu  
                                                          mgr inż. Miłosz Stec                               mgr Łukasz Torbus 

                                                                                                                   (podpis Kierownika Zamawiającego)                       



 

2 

I. 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. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

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

wykorzystaniem instytucji prawa opcji, 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. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: zamówienie podstawowe na dostawę hali namiotowej wraz z 
projektem, warunkami technicznymi i montażem w miejscu do tego wyznaczonym oraz zamówienie 
objęte prawem opcji w zakresie demontażu i ponownego montażu w odległości  do 1 km od miejsca 
pierwotnego montażu. 

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  złożenie  

przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji 
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w zakresie prawa opcji, 

w całości. Wykonawca  nie  będzie  wysuwał  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. 
 

IV. Termin realizacji zamówienia:  

do 26 miesięcy od daty zawarcia Umowy w tym:  

 termin dostawy zamówienia podstawowego do 7 tygodni od daty zawarcia Umowy,  

 realizacja zamówienia objętego prawem opcji (demontaż/ponowny montaż) do 24 miesięcy 

od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podstawowego). 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

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.  

 

VI. 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 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. 

mailto:akotwica@pkmtychy.pl
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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. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
310 z późn.zm.). 

3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Rachunek: ING Bank 
Śląski S.A. 44 1050 1214 1000 0007 0071 4900 

Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): INGBPLPW z dopiskiem  „Wadium                       
- nr postępowania 5/10/2019/PN”. 

Uwaga :  Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,  
gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć:  

a) w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat, II piętro, pok.30) - w oryginalnym egzemplarzu - kopercie 
zaklejonej i opisanej:  

WADIUM DO PRZETARGU 

na „Dostawę hali namiotowej wraz z projektem, warunkami technicznymi, montażem w miejscu 
do tego wyznaczonym” 

Nie otwierać przed TERMINEM OTWARCIA OFERT. 

     lub  

b) wraz z ofertą - w oryginalnym egzemplarzu w formie elektronicznej i podpisany elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego.   

Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi być podpisane przez upoważnionego (umocowanego) 
przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony  
w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać nieodwołalne 
i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 
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ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, 
w przypadkach określonych w ust.9 poniżej.  

6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem p. 9.1. poniżej. 

7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert, nie złożył oferty lub którego oferta wpłynęła do Zamawiającego po upływie 
wyznaczonego terminu. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 

9.1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, Zamawiającego, o którym mowa w pkt. XIX ust.1 
pkt.1) SIWZ, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów lub 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. XIX ust.2 pkt.2)  
SIWZ, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

9.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

10. Dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) Wykonawców wspólnie 
składających ofertę lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.  

 

VIII. 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. 

 

IX. 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.  

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) Opis techniczny oferowanej hali namiotowej wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów 

technicznych oraz sposobu zakotwienia do podłoża,  spełniających wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej SIWZ - w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (skan 

podpisanego dokumentu).  

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

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

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

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

 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 14:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu składania ofert o godzinie 14:05. 

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. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 

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

stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ, przy czym na wartość zamówienia składają 

się następujące koszty: 

1) Koszt hali namiotowej wraz z projektem i warunkami technicznymi; 

2) Koszt dostawy hali namiotowej; 

3) Koszt montażu hali namiotowej; 

4) Koszt demontażu hali namiotowej; 

5) Koszt ponownego montażu hali namiotowej. 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu 

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

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

 

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

1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 

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

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

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

z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 

1. Cena 100% 

 

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

wskazanej w ofercie (w tym wyliczenie ceny dla zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach 

prawa opcji, zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu Ofertowym). 

 

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

C = (Cn / Co) x 100 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Łączna wartość brutto” 
Cn – najniższa łączna wartość brutto spośród ofert podlegających ocenie 
Co – łączna wartość brutto w ocenianej ofercie 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 100 a waga 
kryterium 100%. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium 

oceny ofert. 

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

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

7. 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.  

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XIII. 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: 
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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 lub nie przedłożenie projektu, o którym mowa w ust.5 będzie uznane przez 

Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć w 

terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia postępowania: projekt dokumentacji 

konstrukcyjnej hali namiotowej oraz sposobu zakotwienia do podłoża – warunek niezbędny do 

zawarcia umowy. 

 

XIV. 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, 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

XVII. 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.  

mailto:iod@pkmtychy.pl
mailto:iod@pkmtychy.pl
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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.  

 

XVIII. 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. 
Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

XIX. Pozostałe zasady postępowania 

1. Wezwanie do złożenia dokumentów 
1) Zamawiający wezwie 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.  

2) Uzupełnieniu nie podlega Formularz ofertowy oraz wadium. 
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 
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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;  
5) Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy.  

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.  

 

XX. 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. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

„DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ WRAZ Z PROJEKTEM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, MONTAŻEM  
W MIEJSCU DO TEGO WYZNACZONYM” 

 
 
 

1. Charakterystyka obiektu. 

Jednonawowy obiekt namiotowy z dwuspadowym dachem o nachyleniu między 20 a 25 stopni pokryty 
materiałem PVC o gramaturze 650gr/m2 (sklasyfikowany pod względem stopnia palności jako niezapalny 
atestem wydanym przez ITB) założonym na konstrukcję wykonaną z lekkich profili aluminiowych specjalnych. 
Obiekt całkowicie prefabrykowany z możliwością wielokrotnego ponownego montażu. Przeznaczony do pracy 
naprawczej pojazdów autobusowych, wykonywanej przez 30 pracowników w trybie 3 zmianowym (10 osób na 
zmianę). 

wysokość całkowita Max 8,0 m 

wysokość ściany bocznej 5,5m - 6,0 m 

szerokość zabudowy 10m 

długość zabudowy 40m 

powierzchnia zabudowy 400m2 

poszycie dachu gramatura 650 gr / m2 

poszycie ścian bocznych Płyta PIR 40mm 

 

2. Założenia konstrukcyjne. 

Obiekt budowlany o rzucie 10x40 m. Wysokość w kalenicy   maksymalnie 8m, wysokość ściany 5,5 do 6 ,0m. 

Obiekt składa się z ram aluminiowych wykonanych z profili zamkniętych prostokątnych (słupy i rygle skośne) 
o rozpiętości 10 m w osiach i ryglach nachylonych pod kątem 20-25 stopni. Wolna przestrzeń w hali do 
wysokości min 5,5m. 

 

3.Poszycie dachowe hali namiotowej 

Dach wykonany z plandeki PVC o gramaturze 650 gr/m² sklasyfikowany pod względem stopnia palności jako 
niezapalny atestem wydanym przez ITB. Poszycie posiada System napinania pokrycia dachu umożliwiający 
jego kontrolę i eliminujący powstawanie worków śnieżnych.  

 
4.Poszycie boczne hali namiotowej  
Ściany wykonane z płyty PIR 40mm 
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5.Wyposażenie dodatkowe (w tym dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie montażu/zabudowy) 
 

 Konstrukcja namiotu umożliwia zamocowanie oświetlenia na konstrukcji nośnej namiotu lub stężeniach 
linowych oraz montaż wentylacji realizowanej poprzez wentylatory wywiewne.  

 Wentylatory zamontowane w ścianie szczytowej.  

 Halę należy doposażyć w wentylację naturalną oraz mechaniczną nawiewno -wywiewną, zapewniającą 
dodatkową awaryjną wymianę powietrza w klasie EX, przy czym stanowisko kontrolne powinno być 
wyposażone w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, który 
automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji oraz alarmowy czujnik nadmiernego poziomu 
nadmiernego poziomu gazu płynnego lub ziemnego CNG.  

 Wentylatory o odpowiedniej mocy i wydajności do kubatury pomieszczenia oraz zapewniające 
skuteczną wentylację dla wskazanej ilości osób (pracowników).  

 
 
7. Bramy wjazdowe. Hala wyposażona w 2 bramy wjazdowe przesuwne  (otwierane ręcznie) z możliwością 
zamknięcia bramy (zamontowanie zamka) o następujących wymiarach: 
- szerokości minimum 450 cm 
- wysokości minimum 480 cm 
Bramy umiejscowiona naprzeciw siebie, w osi wzdłużnej namiotu. 
 
8. Drzwi wejściowe: 
Hala wyposażona w 1 drzwi otwierane/zamykanie na klucz, stalowe o następujących wymiarach: 
- szerokości 90 cm; 
- wysokości 205 cm. 
Drzwi umiejscowione na początku długiego boku namiotu, po prawej stronie od bramy wjazdowej. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

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

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

(pełna  nazwa/ firma) 

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

(adres) 

telefon: …………………fax:…………………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 5/10/2019/PN o nazwie: „Dostawa hali namiotowej wraz z projektem, warunkami technicznymi, 

montażem w miejscu do tego wyznaczonym”: 
 

Oferujemy wykonanie ww. zamówienia za łączną cenę ofertową: 

       I.  Wartość netto zamówienia podstawowego i prawa opcji ..............................................................zł, 

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

            Wartość brutto zamówienia podstawowego i prawa opcji ............................................................zł, 

            słownie: ..............................................................................................................................................., 

            w tym: 

               a)   wartość netto zamówienia podstawowego: .......................................................................... zł, 

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

                     wartość brutto zamówienia podstawowego: ......................................................................... zł,  

                b)  wartość netto zamówienia w ramach prawa opcji: ............................................................... zł,  

                          w tym: 

                          wartość netto demontażu ……………………………………………………………………..….zł, 

             wartość netto ponownego montażu…………………………………………………………….zł, 

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

                    wartość brutto zamówienia w ramach prawa opcji: ................................................................zł. 

 



 

13 

1. Ponadto oświadczamy, że:  

 

1) Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 26 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w tym:  
a. termin dostawy zamówienia podstawowego do 7 tygodni od daty zawarcia Umowy,  

b. realizacja zamówienia objętego prawem opcji (demontaż/ponowny montaż) do 24 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podstawowego). 

 

2) Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

 

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

4) Akceptujemy warunki i termin płatności (30 dni od dnia doręczenia  prawidłowo wystawionej 
faktury VAT) podane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

5) 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; 

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

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

8) Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

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

10) 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. 

11) Informacja dot. odwróconego obowiązku podatkowego  

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku 

zaznaczyć X i uzupełnić wyłącznie jeżeli dotyczy 

 Informuję, że wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  
od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył następujących 
towarów/usług 
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…………………………………………………………………………………….. objętych przedmiotem 
zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………....zł.  

 
 
Pouczenie:  
Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług powstanie obowiązku podatkowego 
u Zamawiającego następuje w przypadku:  

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  

 importu usług lub towarów,  

 mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 
Obowiązek podatkowy u Zamawiającego oznacza  przerzucenie ciężaru naliczenia  
i rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy (Wykonawcy) na nabywcę (Zamawiającego).  
W praktyce oznacza to, że Wykonawca wystawia fakturę/y w wysokości netto, a Zamawiający we 
własnym zakresie dolicza należny podatek VAT i samodzielnie go rozlicza (odprowadza).  
W przypadku braku zaistnienia ww. przesłanek, nie wypełnia  się.  
 

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.  

14) Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach. 

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

a) ………………………………….  

b) .………………………………… 

c) …………………………………. 

d) …………………………………. 

 

 

 

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

uprawnionej do jego reprezentowania) 

                                                           
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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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

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

      

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

 

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

(nazwa i siedziba firmy) 

 

 

 

Nawiązując do zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie Przetargu na: „Dostawa hali 

namiotowej wraz z projektem, warunkami technicznymi, montażem w miejscu do tego wyznaczonym”  

Nr postępowania: 5/10/2019/PN 

 
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 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Umowa nr ___________ 
zawarta w Tychach w dniu ____________ roku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. 

z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, 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  

zwaną dalej „Zamawiającym", 

 

a 

_______________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego przeprowadzonego na 
podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. 
z o.o. w Tychach, za pośrednictwem Platformy zakupowej w trybie Przetargu pn.: „Dostawa hali 
namiotowej wraz z projektem, warunkami technicznymi, montażem w miejscu do tego 
wyznaczonym”, nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 133 ust. 1 tejże 
ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:   

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa nowej hali namiotowej przeznaczonej do wykonywania napraw 

taboru autobusowego wraz z dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi, spełniającej 

wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. W 

ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do montażu hali namiotowej w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego oraz do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego 

w zakresie prawidłowego utrzymania i konserwacji hali namiotowej.  

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a. posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał niezbędny do 

wykonania przedmiotu Umowy,  

b. hala namiotowa posiadać będzie certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa oraz będzie 

spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa umożliwiających 

korzystanie z przedmiotu dostawy, 

c. posiada wiedzę, że przedmiot dostawy ma stanowić tymczasowy obiekt budowlany w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 

z późn. zm.),  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dinq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dinq
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3. Wraz z dostawą przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz wszelkich innych dokumentów sporządzonych w języku 

polskim niezbędnych do prawidłowego korzystania z przedmiotu dostawy, w szczególności instrukcji 

obsługi oraz konserwacji. 

§ 2 

Terminy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie ustalonym z Zamawiającym,  

do 26 miesięcy od daty zawarcia Umowy w tym:  

a. termin dostawy zamówienia do 7 tygodni od daty zawarcia Umowy,  

b. realizacja zamówienia objętego prawem opcji (demontaż/ponowny montaż) do 24 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podstawowego). 

 

§ 3 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć halę namiotową do wskazanego przez Zamawiającego 

miejsca jej montażu na terenie Miasta Tychy własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie 

dostarczenia hali namiotowej, jak również o gotowości do odbioru przedmiotu Umowy, z co najmniej 

siedmiodniowym wyprzedzeniem.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od 

poinformowania go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, zgodnie z ust. 2, oraz do zakończenia 

czynności odbiorowych w terminie 7 dni od przystąpienia do odbioru. 

4. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się  komisyjnie przy udziale  przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru. 

5. Osoby upoważnione do odbioru przedmiotu umowy: 

a) ze strony Zamawiającego:……………………………………………………….. 

b) ze strony Wykonawcy:……………………………………………………………………………….. 

6. Warunkiem dokonania odbioru jest brak stwierdzenia przez Zamawiającego wad przedmiotu Umowy 

oraz zgodność z ofertą Wykonawcy w postępowaniu przetargowym prowadzącym do zawarcia Umowy 

oraz wymaganiami określonymi w Umowie oraz dokumentacji postępowania przetargowego, w wyniku 

którego zawarta została Umowa. 

7. Z chwilą podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru na Zamawiającego 

przechodzi prawo własności przedmiotu Umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie wykonany 

przedmiot Umowy( z uwzględnieniem prawa opcji, o którym mowa w § 7 Umowy), w wysokości: 

__________________ zł netto (słownie: ____________________), tj. __________________ zł  

brutto (słownie: __________________), w tym podatek VAT w wysokości ______________ zł 

(słownie: ________________). 

w tym:  

a) wynagrodzenie podstawowe wynosi: brutto ________________zł;  

b) maksymalne wynagrodzenie objęte prawem opcji wynosi: brutto _______________zł. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia 

z tytułu wykonania przedmiotu Umowy ponad wskazane w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, jest podpisany bez zastrzeżeń protokół 

odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub § 7 ust. 5.  

 

§ 5 

Gwarancja jakości oraz serwis 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, dobrej jakości, nieuszkodzony i 

nie posiada wad ukrytych.  

2. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy 24-cio miesięcznej gwarancji, liczonej od daty podpisania 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. W razie skorzystania z prawa opcji, zgodnie z § 7, 

okres gwarancji biegnie na nowo od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 5. 

3. W razie wystąpienia wad przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, Wykonawca nieodpłatnie dokona 

naprawy lub wymiany wadliwego elementu lub całości hali namiotowej. Wykonawca usunie wadę 

przedmiotu Umowy w terminie 24 godzin od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.  

4. Wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą, wymianą lub naprawą wadliwych części w ramach 

gwarancji ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania w okresie gwarancji, nieodpłatnie, wszystkich 

czynności serwisowych koniecznych do utrzymania gwarancji. 

6. Wszelkie sprawy dotyczące reklamacji, Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie pod numer telefonu 

Wykonawcy ___________ oraz pisemnie na adres e-mail Wykonawcy _________. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji, 

o którym mowa w ust. 2.  

 

§ 6 

Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach oraz wysokościach: 

a. za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminach, o którym mowa w § 2, w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit.a), za każdy dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi, w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit.a) lub lit.b) w zależności, czy 

niewykonanie przedmiotu umowy w terminie dotyczyło zamówienia podstawowego lub z prawem 

opcji, za każdy dzień opóźnienia, 

c. w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa  
w § 4 lit. a) w wypadku odstąpienia od Umowy przed skorzystaniem z prawa opcji lub w wysokości 
20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 lit. b), jeżeli odstąpienie nastąpi po skorzystaniu 
z prawa opcji, 
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d. w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie prawa opcji, w terminie, o 
którym mowa w § 7 ust. 4 – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 lit.b) za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli wysokość wyrządzonej szkody przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo 

dochodzić odszkodowania  na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

Prawo opcji  

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

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

zakresu zamówienia o demontaż i ponowny montaż hali namiotowej, o której mowa w § 1 ust. 1, w 

odległości do 1 km od miejsca jej pierwotnego posadowienia, w okresie obowiązywania Umowy. 

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 pisemne oświadczenie o 

zamiarze skorzystania z prawa opcji ze wskazaniem nowego miejsca posadowienia hali namiotowej, 

a Wykonawca będzie obowiązany przenieść halę namiotową zgodnie z żądaniem Zamawiającego, 

w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia. 

5. Po przeniesieniu hali namiotowej w nowe miejsce wskazane przez Zamawiającego, Strony dokonają 

ponownego odbioru Przedmiotu dostawy, zgodnie z § 3 ust. 1 – 6.  

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

realizacji Umowy.  

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

roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli: 

a. Wykonawca opóźnia się w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 

2 lub § 7 ust. 4 przez okres przekraczający 10 dni, 

b. Wykonawca nie przystąpi do wykonania Umowy w czasie umożliwiającym mu realizację 

Przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym w § 2 lub § 7 ust. 4, 

c. Zamawiający uzna, że Wykonawca realizuje Przedmiot umowy w sposób nieprawidłowy. 

2. Okoliczności wskazane w ust. 1 uważane będą w każdym przypadku za zawinione przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający może od Umowy odstąpić, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniający odstąpienie. 
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§ 9 

 

Przelew wierzytelności 

Cesja jakichkolwiek należności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego na mocy 

Umowy, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, 

udzielonej po przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy przelewu wierzytelności.  

 

§ 10 

Klauzula salwatoryjna 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej 

umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym zgodnym z prawem 

postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego 

postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. W przypadku braku dojścia 

do porozumienia, w miejsce nieważnych postanowień obowiązują odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. 

2. Poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie 

na Wykonawcy; 

b. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa określających warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowiące przedmiot dostawy w ramach Umowy. W 

takiej sytuacji dopuszcza się zmianę w szczególności wymagań technicznych określonych w 

dokumentacji postępowania w zakresie, w jakim są one sprzeczne z przepisami prawa, poprzez 

zastąpienie ich rozwiązaniami technicznymi odpowiadającymi przepisom prawa.  
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§ 12 
Zasady przetwarzania danych osobowych 

 
1. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości i 

akceptuje/akceptują, że jego/ich dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do 
wykonania umowy, na co Wykonawca/ osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy umowę 
wyraża/wyrażają 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 /osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości i 
akceptuje/akceptują, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być pracownicy Zamawiającego, a 
także instytucje oraz organy publiczne w zakresie określonym przepisami prawa.  

5. Dane osobowe Wykonawcy/osób podpisujących w imieniu Wykonawcy  umowę 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 /osób podpisujących w 
imieniu Wykonawcy umowę 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.  

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. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

a. Opis Przedmiotu Zamówienia,  

b. Oferta Wykonawcy,  
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2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem 

umowy jest ____________ tel. ____________, e-mail: ____________ 

3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest ____________ 

tel. +48 (32) 217-10-41 e-mail: _________@pkmtychy.pl 

4. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, 

w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu poczty elektronicznej. W przypadku 

niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie pisma wysłane na adres dotychczasowy uznaje się za 

skutecznie doręczone, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd 

szkodę. 

5. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

6. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego 

oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.  

 
Załączniki do Umowy:  
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;  
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.  
 
 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 
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