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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
IV. Termin wykonania zamówienia. 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
IX. Termin związania ofertą. 
X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

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

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

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

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

XVII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO. 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2a Formularz cenowy dla części nr 1. 
Załącznik nr 2b Formularz cenowy dla części nr 2. 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  

o braku podstaw wykluczenia. 
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy dla części nr 1. 
Załącznik nr 4a Istotne postanowienia umowy dla części nr 2. 
Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 6     Wykaz usług. 
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
Polska Organizacja Turystyczna (POT) 
ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa  
Strona internetowa: www.pot.gov.pl 
E-mail: pot@pot.gov.pl 
REGON: 016213775 
NIP: 525-21-50-196 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 

10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dla usług o wartości 

zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp tj. 144 000 euro. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu materiałów 

promocyjnych dla Polskiej Organizacji Turystycznej w podziale na dwie części: 

1) Część nr 1 - Transport materiałów promocyjnych na terenie Europy, 

2) Część nr 2 - Transport materiałów promocyjnych poza Europą. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 60000000-8 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć  

w odniesieniu do jednej lub dwóch części. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w złotówkach. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko 

dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne. 

11. Na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany umieścić 

w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający 

nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona 

podwykonawcom. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

http://www.pot.gov.pl/
mailto:pot@pot.gov.pl
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie postawił szczegółowego warunku w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie postawił szczegółowego warunku w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca 
powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie), wykonał (lub w przypadku usług ciągłych – 
wykonuje) co najmniej 3 usługi, każda usługa wykonana w ramach 
oddzielnej umowy, o wartości nie mniejszej niż: 

dla części nr 1 - 30 000 zł brutto każda, 

dla części nr 2 - 90 000 brutto każda, 

odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 
zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej 
przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługi spedycyjne oraz usługi 
lądowego transportu towarowego. 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części przedmiotu zamówienia 
Zamawiający uzna za wystarczające spełnienie warunku udziału dla części 
nr 2.  

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

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki, o których mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 2) niniejszej SIWZ zostaną 
spełnione wyłącznie jeżeli Wykonawcy potwierdzają spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

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

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 4. 

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

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana 
w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których 
mowa w rozdz. VI, na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

8. Ponadto o realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy będący  
w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z Załącznikiem 1 do SIWZ. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 rozdz. VI niniejszej SIWZ składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje  
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 rozdz. VI SIWZ. 

4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny 
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,  
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
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ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. Złożone dokumenty muszą potwierdzać w sposób 
bezsporny spełnienie warunku określonego w rozdziale V pkt 1. ppkt. 2) lit. c). Wzór 
wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.  

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Ofertę stanowi: 
1)   Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zgodny z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ.  
2)   Wypełniony i podpisany Formularz cenowy, zgodny z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ. 
3)   Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy). 
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw wykluczenia, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą 
przekazywane: 
1) pisemnie na adres Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8,  

00 – 613 Warszawa, lub 
2) faksem na numer +48 22 536 70 04, lub 
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@pot.gov.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron  
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba  że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
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albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Pełnomocnictwa należy złożyć 
w formie oryginału wystawionego przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy lub kopii (odpisu) notarialnie poświadczonej. 

5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania 
źródła zapytania. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na 
stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej 
SIWZ. 

8. Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Barbara Polańska -  
tel. 22 536 70 34. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Wykonawca zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pozostanie związany ofertą 

przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 

ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką biurową. 
6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane  

i datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie  
z wpisem do właściwego rejestru. 

8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone 
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(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego 
rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

9. Zapis pkt 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 
10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań  

w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 
11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia 

i inne dokumenty, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania 
oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów, jak też ich 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp 
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z  2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty  
z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) i oddzielone od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 
dokumenty i informacje złożone wraz z ofertą są jawne. Wraz z zastrzeżeniem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty załączy 
uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie 
spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. 

15. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają 
ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia 
poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wskazanie spełniania podstaw 
normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie 
uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku 
Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji 
osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń 
niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnice przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie.  

16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 
bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 r. 
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(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
18. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione 

w niniejszej SIWZ. 
19. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

20. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia 
musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

21. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 
pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 
złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

23. Zaleca się opracowanie stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 2 
do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ nie 
spowoduje odrzucenia oferty. Jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej 
ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 

24. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu.  
25. Opakowanie oferty powinno być oznakowane w poniższy sposób: 

Transport materiałów promocyjnych 
 nr sprawy 11/2019/BP 

Nie otwierać przed dniem 25.06.2019 r. do godz. 11:30 
adresat: Polska Organizacja Turystyczna, ul Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, 
nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się 
odcisk pieczęci). 
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 
terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

26. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu  
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze 
wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie 
zawiadomić Zamawiającego. 

27. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie  
z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, 
dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

28. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 
ostatecznego terminu składania ofert. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 

Warszawa, XIX piętro – sekretariat. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2019 r., o godz. 11:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.06.2019 r., o godz. 

11:30 w sali konferencyjnej POT (XIX piętro).  
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4. Otwarcie ofert jest jawne. Obecność Wykonawców nie jest obowiązkowa. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

jeżeli są zawarte w ofertach. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  
z warunkami wynikającymi z SIWZ, a w szczególności Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia i umowy. 

2. Cena brutto ma zawierać należny podatek VAT. 
3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając 
ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) usługi, której wykonanie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

 
XIII. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  

 
 

 

 

 

2. Zamawiający przyzna punkty w kryterium cena, w następujący sposób: 
 

• Dla części nr 1 z uwzględnieniem następujących wag dla poszczególnych tonaży: 
a) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 0,5 tony - 15% 

b) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 1 tony - 15% 

c) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 1,5 tony - 10% 

d) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 2 ton - 5% 

e) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 2,5 tony - 5% 

f) przewóz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o wadze do 1 tony - 5% 

Lp. Kryterium Waga % 
1. Cena 60  
2.  Czas odbioru towaru z magazynu  40  
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g)  przewóz na terenie Unii Europejskiej o wadze do 1 tony - 5% 

Uwaga. Przewozy opisane literą g) odbywać się będą na terenie Unii Europejskiej, poza 
Polską, z wyłączeniem ZOPOT-ów wskazanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 

A0/A1x15+B0/B1x15+C0/C1x10+D0/D1x5+E0/E1x5+F0/F1x5+G0/G1x5=SPCof1 

gdzie: 

- A0, B0, C0, D0, E0 oznaczają cenę oferty z najkorzystniejszą sumą cen jednostkowych 
odpowiednio dla przewozów o wadze 0,5 t. (A0), 1 t. (B0), 1,5 t. (C0), 2 t. (D0), 2,5 t. 
(E0), 

- A1, B1, C1, D1, E1 oznaczają sumą cen jednostkowych badanej oferty odpowiednio dla 
przewozów o wadzę 0,5 t. (A1), 1 t. (B1), 1,5 t. (C1), 2 t. (D1), 2,5 t. (E1),  

- F0 i G0 oznaczają najkorzystniejszą cenowo ofertę za przewóz odpowiednio na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej (F0) lub Unii Europejskiej (G0) o wadze do 1 t., 

- F1 i G1 oznacza cenę badanej oferty za przewóz odpowiednio na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej (F1) lub Unii Europejskiej (G1) o wadze do 1,0 t., 

 SPCof1 oznacza sumę punktów w kryterium cena przyznaną badanej ofercie dla części nr 1. 

• Dla części nr 2 z uwzględnieniem następujących wag dla poszczególnych 
tonaży : 

a) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 0,5 tony - 20% 

b) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 1 tony - 20% 

c) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 1,5 tony - 10% 

d) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 2 ton - 5% 

e) dla każdej z relacji przewozy o wadze do 2,5 tony - 5% 

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:     

A0/A1x20+B0/B1x20+C0/C1x10+D0/D1x5+E0/E1x5 =SPCof2 

gdzie: 

- A0, B0, C0, D0, E0 oznaczają cenę oferty z najkorzystniejszą sumą cen jednostkowych 

odpowiednio dla przewozów o wadzę 0,5 t. (A0), 1 t. (B0), 1,5 t. (C0), 2 t. (D0), 2,5 t. 

(E0), 

- A1, B1, C1, D1, E1 oznaczają sumą cen jednostkowych badanej oferty odpowiednio dla 

przewozów o wadzę 0,5 t. (A1), 1 t. (B1), 1,5 t. (C1), 2 t. (D1), 2,5 t. (E1),  

 SPCof2 oznacza sumę punktów w kryterium cena przyznaną badanej ofercie dla części nr 2. 

3. Kryterium odbioru towaru z magazynu Zamawiającego.  
Zamawiający wymaga, by odbiór ten odbywał się w terminie nie dłuższym niż 
deklarowana liczba godzin od momentu przekazania zlecenia. Jednocześnie najkrótszy 
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deklarowany termin za który przyznane zostaną punkty wynosi 24 godziny od momentu 
przekazania zlecenia. 
Zamawiający przyzna punkty w kryterium odbiór towaru z magazynu  
w następujący sposób: 

- w przypadku deklaracji 24 godzinnego odbioru – 40 punktów; 

- w przypadku deklaracji 36 godzinnego odbioru – 20 punktów; 

- w przypadku deklaracji 48 godzinnego odbioru – 0 punktów. 

Deklaracja odbioru 24, 36 albo 48 godzin oznacza, że wykonawca, każdorazowo 
odbierze materiały od Zamawiającego nie później niż w deklarowanym terminie. 

Jeżeli Wykonawca  nie poda  terminu odbioru w Formularzu ofertowym, Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca deklaruje odbiór w terminie 48 godzin od momentu zlecenia 
przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje, że oferuje termin 
odbioru dłuższy niż 48 godziny, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie 
art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
  
4. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych przez Wykonawcę w każdym 
kryterium. 

6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 

 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wyniku. 
2. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 

94 ustawy Pzp. 
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 
przez niego wyznaczonym, umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca 
współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 
1) podmioty składające ofertę; 
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 
4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie 

krótszy niż okres realizacji zamówienia) oraz okres gwarancji i/lub rękojmi. 
5. Brak przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 4 Zamawiający potraktuje 

jako uchylenie się od podpisania umowy, w takim przypadku Zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna 

z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525 21 50 196 (dalej jako POT lub 

Administrator). 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: 

1) mailowo: dpo@pot.gov.pl lub 

2) listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja 

Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
transport materiałów promocyjnych, numer sprawy 11/2019/BP, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.). 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy. 

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiadają Państwo: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 
2)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 

Państwa dotyczących1; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

                                                           
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
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4)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Państwu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO prawo do usunięcia danych 

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 
XVIII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony 
prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 
Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

                                                                                                                                           
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część nr 1 

 
Przewóz materiałów promocyjnych, wydawnictw, folderów, promocyjnych gadżetów 

dla potrzeb organizacyjnych na stoiska targowe itp. odbywać się będzie do 

następujących miejsc przeznaczenia: 

- Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) wg. poniższego 

wykazu, z częstotliwością ok. 1-2 razy w roku; 

- targi turystyczne lub inne imprezy organizowane przez POT na terenie rynków 

działania ZOPOT-ów, lub na terenie UE; 

- obszar Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca, które będzie każdorazowo wskazane 

przez Zamawiającego (przewozy o masie do 1 tony).   

Wykaz Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej: 

NIEMCY 
Polnisches Fremdenverkehrsamt DE/14199 Berlin, Hohenzollerndamm 151; 

SZWECJA 
Polska StatensTuristbyra SE/114 49 Stockholm, Karlavagen47 b, bw; 

HOLANDIA 
Pools Informatiebureau voorToerisme NL/1071 CM Amsterdam, Jan Luijkenstraat 12 
BG; 

BELGIA 

Pools Informatiebureau voorToerisme BE/1040 Brussel, Avenue de la Renaissance  
20/25 

WIELKA BRYTANIA 
Polish National Tourist Office, GB/W4 4JE London-Chiswick, 10 Heathfield Terrace, 2nd 
Floor;  
 
WŁOCHY 
Ufficio Turistico Polacco, IT/00 198 Roma, via G.B. Martini 6 scala A int 4; 

FRANCJA 
Office National Polonais deTourisme, FR/75002 Paris, 10 rue Saint Augustin; 

AUSTRIA 
Polnisches Fremdenverkehrsamt, AT/1130 Wien, Fleschgasse 34/2a; 

HISZPANIA 
Oficina Nacional deTurismo de Polonia, ESP/28008 Madrid, c/Princesa 3 duplicado,local 
1310;  

ROSJA 

Predstawitielstwo PolskojTuristiczeskoj Organizacji, RUS/123001 Moskva, Trechprudny 

Pereulok 9, build. 2, Office 202; 
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UKRAINA 

Polskoj OseredokTuristicznoj Informacji, UKR/01001 Kijev, Khreshchatyk 25 lok. 98.  

Specyfikacja transportów /kompleksowa/: 

- z uwagi na charakter przewozów, nie mogą one stanowić tzw. „przewozów 

 drobnicowych" 

- czas odbioru ładunku zgodny z wybraną ofertą; 

- dostawa w systemie „Just in Time" oraz „door to door"; 

- załadunek i rozładunek na terenie aglomeracji miejskich; 

- wymagana znajomość języka angielskiego lub języka kraju, w którym następuje 

 załadunek i rozładunek; 

- obowiązek uczestnictwa przewoźnika w załadunku i rozładunku; 

 jeżeli towar nie jest spaletyzowany, na przewoźniku spoczywa obowiązek jego 

właściwego spaletyzowania i zabezpieczenia; 

- przewóz i rozładunek towaru w miejscu wskazanym przez odbiorcę. 

Cena określona w Formularzu Ofertowym powinna uwzględniać: 

- ewentualne przejazdy promowe; 

- koszt organizacji i celnej odprawy eksportowej i importowej; 

- gwarancje tranzytowe; 

- koszty łączności GSM z kierowcą; 
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 Załącznik nr 1a do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część nr 2 

 
Przewóz materiałów promocyjnych, wydawnictw, folderów, promocyjnych gadżetów 
dla potrzeb organizacyjnych na stoiska targowe itp. odbywać się będzie do 
następujących miejsc przeznaczenia: 

- Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) wg. poniższego 

wykazu,  

z częstotliwością ok. 1-2 razy w roku; 

- targi turystyczne lub inne imprezy organizowane przez POT na terenie rynków 

działania ZOPOT-ów na kierunkach pozaeuropejskich obejmujących cały świat; 
 

Wykaz Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej: 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ  
Polish National Tourist Office, 5 Marine View Plaza, Suite 303 B Hoboken, NJ 07030; 
 
JAPONIA 
Polish National Tourist Office, Keio Nishi Shinjuku Minami Bldg., 7F; 3-4-4 Nishi 
Shinjuku,                    Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023; 

CHINY 
Polish National Tourist Office, 8014 Chang Fu Gong Office Bldg., 26, Jian Guo Men Wai 
Avenue, Beijing-Pekin, China, 100022; 

INDIE                                                                                                                                                                                                                           
New Delhi, WEH Ambasady R.P., 50-M Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110 021  

ISRAEL                                                                                                                                                                                                                                     
Tel Aviv, Targi International Mediterianean Tourism Market, Israel Trade Fairs & 
Convention Center, Rokach Blvd Ganei Ha Tarucha, 61210 Tel Aviv, Israel  

MEKSYK                                                                                                                                                                                                                        
Meksyk, Ambasada R.P., Calle Cracovia 40,01000 Ciudad de Mexico 

ARGENTYNA                                                                                                                                                                                                             
Buenos Aires, Ambasada R.P., Call Alejandro Maria de Aguado 2870, Valija Diplomatica,                         
C1325CEB, Ciudad de Buenos Aires 

BRAZYLIA                                                                                                                                                                                                                    
Brasilia, Ambasada R.P.,Brasilia SES, Av. Das Nacoes, Qd.809, Lt.33,                                                                          
70.423-900 Brasilia – DF.  

  

Specyfikacja transportów: 

- z uwagi na charakter przewozów, nie mogą one stanowić tzw. „przewozów 

drobnicowych" 

- czas odbioru ładunku zgodny z wybrana ofertą; 

- dostawa w systemie „Just in Time" oraz „door to door"; 

- załadunek i rozładunek na terenie aglomeracji miejskich; 
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- wymagana znajomość języka angielskiego lub języka kraju, w którym następuje 

załadunek i rozładunek; 

- obowiązek uczestnictwa przewoźnika w załadunku i rozładunku; 

- jeżeli towar nie jest spaletyzowany, na przewoźniku spoczywa obowiązek jego 

właściwego spaletyzowania i zabezpieczenia; 

- przewóz i rozładunek towaru w miejscu wskazanym przez odbiorcę. 

Cena określona w Formularzu Ofertowym powinna uwzględniać: 

- ewentualne przejazdy promowe; 

- koszt organizacji i celnej odprawy eksportowej i importowej; 

- gwarancje tranzytowe; 

- koszty łączności GSM z kierowcą; 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

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

NIP ................................................................................   REGON ....................................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:  ..........................................................      e-mail ................................................................................. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na transport materiałów 
promocyjnych składamy niniejszą ofertę na: 
 
1. Część nr 1 - Transport materiałów promocyjnych na terenie Europy: 

 

L.p. Rodzaj przewozu 

Suma cen jednostkowych dla danego 

rodzaju przewozów (łącznie dla 

wszystkich krajów) 

A przewozy o wadze do 0,5 tony  

B przewozy o wadze do 1 tony  

C przewozy o wadze do 1,5 tony  

D przewozy o wadze do 2 ton  

E przewozy o wadze do 2,5 tony  

F przewozy o wadze do 1 tony RP  

G przewozy o wadze do 1 tony UE  

 

a) Sumy stawek ryczałtowych podanych w tabeli dla poszczególnych rodzajów 

przewozów winny być podane w złotówkach. 

b) Cena za przewóz materiałów promocyjnych, wydawnictw, folderów, stoisk 

promocyjnych, gadżetów promocyjnych itp. o masie do 1,0 tony na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej za 1 km wynosi………………. zł.  
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c) Cena za przewóz materiałów promocyjnych, wydawnictw, folderów, stoisk 

promocyjnych, gadżetów promocyjnych itp. o masie  do 1,0 tony na terenie Unii 

Europejskiej (wyłączając transporty wyłącznie na terytorium Polski oraz ośrodki 

wymienione w zał. nr 1 do SIWZ) za 1 km wynosi………………. zł. 

d) Deklaruję odbiór towaru z magazynu Zamawiającego w ciągu ………. godzin od 

momentu zlecenia przez Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca nie określi terminu odbioru w Formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, 
że Wykonawca oferuje 48 godzinny odbiór towaru z magazynu Zamawiającego. W przypadku, 
gdy Wykonawca zadeklaruje, że oferuje odbiór towaru z magazynu Zamawiającego dłuższy niż 
48 godziny, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp 

 

 

2. Część nr 2 - Transport materiałów promocyjnych poza terenem Europy: 

 

L.p. Rodzaj przewozu 

Suma cen jednostkowych dla danego 

rodzaju przewozów (łącznie dla 

wszystkich krajów) 

A przewozy o wadze do 0,5 tony  

B przewozy o wadze do 1 tony  

C przewozy o wadze do 1,5 tony  

D przewozy o wadze do 2 ton  

E przewozy o wadze do 2,5 tony  

 

a) Sumy stawek ryczałtowych podanych w tabeli dla poszczególnych rodzajów przewozów 

winny być podane w złotówkach. 

b) Cena za przewóz materiałów promocyjnych, wydawnictw, folderów, stoisk 

promocyjnych, gadżetów promocyjnych itp. o masie  do 1 tony poza terenem Unii 

Europejskiej za 1 km wynosi………………. zł. 

c) Deklaruję odbiór towaru z magazynu Zamawiającego w ciągu ………. godzin od momentu 

zlecenia przez Zamawiającego. 
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Jeżeli Wykonawca nie określi terminu odbioru w Formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, 
że Wykonawca oferuje 48 godzinny odbiór towaru z magazynu Zamawiającego. W przypadku, 
gdy Wykonawca zadeklaruje, że oferuje odbiór towaru z magazynu Zamawiającego dłuższy niż 
48 godziny, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp 

 

1. Oświadczamy, że: 
1) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego  

w SIWZ, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, akceptujemy je  

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty  

i wykonania zamówienia; 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy i wyrażamy zgodę na zawarcie 

sporządzonej na ich podstawie umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń i wyłączeń; 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert 

6) jesteśmy zarejestrowani w ………………………………….., aktualny dokument rejestracyjny 

można uzyskać pod adresem:……………….……………………………….. 

7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

2. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje 

(jeżeli dotyczy):......................................................................................................................... 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 

4. Do oferty dołączono stanowiące jej integralną część: 

1. ………………………………………………………………., 

2. .………………………………………………………………, 

3. ………………………………………………………………., 

 
……………………………………. 
miejscowość, data 

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

(podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2a do SIWZ 
Formularz cenowy dla części nr 1 

Lp Nazwa  
ZOPOT 

 

Przewóz 

do 0,5 t 
(A) 

Przewóz 

do 1,0 t 
(B) 

Przewóz 

do 1,5 t 
(C) 

Przewóz 

do 2 t 
(D) 

Przewóz 

do 2,5 t 
(E) 

Przewóz 

do 1 t RP 
(F) 

Przewóz 

do 1 UE 
(G) 

1 Niemcy/ Berlin        

2 Szwecja/ Sztokholm        

3 Holandia/ Amsterdam        

4 Belgia/ Bruksela        

5 Wielka Brytania/ Londyn        

6 Włochy/ Rzym        

7 Francja/ Paryż        

8 Austria/ Wiedeń         

9 Hiszpania/ Madryt        

10 Rosja/ Moskwa         

11 Ukraina/ Kijów         

 RAZEM:        

 

………………………………………..…………………. 

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 
Formularz cenowy dla części nr 2 

 
Lp. Nazwa  

ZOPOT 

 

Przewóz do 0,5 t 
(A) 

Przewóz do 1 t 
(B) 

Przewóz do 1,5 t 
(C) 

Przewóz do 2 t 
(D) 

Przewóz do 2,5 t 
(E) 

1 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej/ 

Nowy Jork  

     

2 Japonia / Tokio       

3 Chiny/ Pekin      

4 Indie      

5 Izrael      

6 Meksyk      

7 Argentyna      

8 Brazylia        

 RAZEM:      

 

………………………………………..…………………. 

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
  

Polska Organizacja Turystyczna 
ul. Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na transport materiałów 

promocyjnych dla części nr ……, składam/y w imieniu Wykonawcy następujące 

informacje: 

Część I: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
A: Informacje na temat Wykonawcy 

 

                                                           
3 Informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów należy powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
4 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do 
celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
5 Zaznaczyć właściwe. 
6 Zaznaczyć właściwe. 
7 Jeżeli zaznaczono TAK, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa 
oświadczenie odrębnie. 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: 
[ ….] 
 

Adres pocztowy: 
[……] 
 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów3: 
Telefon: 
Adres e-mail: 
 

[……] 
[……] 
[……] 

Czy Wykonawca jest4:  
- mikroprzedsiębiorstwem? 
- małym przedsiębiorstwem? 
- średnim przedsiębiorstwem ? 

 
[] Tak [] Nie5 
[] Tak [] Nie 
[] Tak [] Nie6 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 
Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
Wykonawcami (konsorcjum)?7 
 

[] Tak [] Nie 
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B: Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy8 

 
Osoby upoważnione do reprezentowania: Odpowiedź: 
Imię i nazwisko, [……], [……] 
Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać 
szczegółowe informacje dotyczące 
przedstawicielstwa (jego form, zakresu, 
celu itd.): 

 

 

C: Informacje na temat polegania na zasobach innych podmiotów 
 

Wykazywanie warunków z powołaniem 
się na zasoby innych podmiotów:   

Odpowiedź: 

Czy Wykonawca polega na zasobach 
innych podmiotów w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak,9 proszę podać: 
a) nazwę podmiotu na zasobach których 

Wykonawca polega  
b) warunki, które Wykonawca wykazuje 

polegając na zasobach innego 
podmiotu. 

c) adres pocztowy: 
 

 
a) [ ….] 
 
 
b) [ ….] 
 
 
c) [ ….] 
 

Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić formularz w części II („Podstawy 
wykluczenia”) odrębnie dla każdego innego podmiotu, na zasoby którego 
Wykonawca się powołuje. 

                                                           
8 Należy podać dane osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy na potrzeby danego 
postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli brak jest pełnomocnika, osoby widniejące  
w stosownych rejestrach (np. KRS) upoważnione do reprezentowania wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu. 
9 Podać stosowne informacje tyle razy ile jest potrzeba, w zależności od ilości wskazywanych innych 
podmiotów. 

Jeżeli tak: 
a) proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itp.): 
b) proszę wskazać pozostałych Wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
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D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zasobach wykonawca nie 

polega 
 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 
Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom 
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 
części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, wskazać część zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy (-om). 

[…]  

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, podać 
wykaz proponowanych podwykonawców: 

[……………] 

 

Część II: PODSTAWY WYKLUCZENIA 
A: Informacja  o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp 
 

1. Oświadczam, że nie występują wobec mnie okoliczności wskazane  
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, które skutkowałyby wykluczeniem 
z postępowania. 10 

2. Oświadczam, że wobec wskazanego/-ych w Części I sekcji C niniejszego 
oświadczenia podmiotu/-ów: 

……………………………………………………………...,  

………………………………………………………………, 

na którego/-ych zasoby powołuję się w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału  
w niniejszym postępowaniu, nie występują okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 
pkt 13-22 ustawy Pzp.11 

 
B: Informacja o istnieniu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.12 

Oświadczam, że zachodzą wobec mnie/ lub następującego innego podmiotu:13 
……………………………………………….………….,  
………………………………………………………….., 
podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. …..14 ustawy Pzp. 

 
Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze, które w moim przekonaniu pozwalają mi na udział  
w postępowaniu: ………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
10 Wykonawca może wykreślić ten punkt, jeśli zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia  
i składa stosowne oświadczenie w tym zakresie w dalszej części.  
11 Wykonawca może wykreślić ten punkt, jeśli samodzielnie wykazuje spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu lub jeśli w stosunku do innego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia i składa 
stosowne oświadczenie w tym zakresie w dalszej części. 
12 Wykonawca wypełnia tę sekcję tylko w przypadku, gdy istnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 
wobec odpowiednio wykonawcy/podmiotu trzeciego. 
13 Niepotrzebne wykreślić. 
14 Wykonawca powinien wskazać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia. 
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…………………………………………………………………………………………..……… 
 

Część III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w rozdziale V SIWZ. 
 

Część IV: OŚWIADCZENIA KOŃCOWE 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w 
częściach I–III są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.  
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez 
zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z 
wyjątkiem przypadków, w których:  
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania 

odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub  

b) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią 
dokumentację.  

 
 
 
 

.…………………, dnia…………..                                          ………………….………………..………………………….  
 (miejscowość, data)  (podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
UMOWA Nr ……. BA/GM/2019 dla części nr 1 

zawarta w dniu ……………….. w Warszawie pomiędzy: 

Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul Chałubińskiego 8, 

NIP: 525 21 50 196, reprezentowaną przez: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

zwanej dalej „Zamawiającym” 

oraz 

………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwana dalej „Umową”. 

 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu 

nieograniczonym (oznaczenie sprawy  11/2019/BP) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). 

 

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług spedycyjnych oraz usług lądowego transportu 

towarowego na terenie Europy oraz Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby Zamawiającego, 

zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Umowy, oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. W razie sprzeczności 

między treścią Załącznika nr 1 do Umowy a treścią Załącznika nr 2 do Umowy, pierwszeństwo 

mają zapisy Załącznika nr 1 do Umowy. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia ………… 2019 r., jednakże Umowa 
rozwiązuje się automatycznie przed upływem tego terminu, jeżeli Wykonawca przekroczy 
kwotę wskazaną w § 11 Umowy. W tym przypadku rozwiązanie Umowy nastąpi z chwilą zapłaty 
przez Zamawiającego ostatniej faktury. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe 

i spedycyjne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do należytego (z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

działalności Wykonacy) wykonania usług określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, z 
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zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3 poniżej. 

3. Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy przewóz towarów na podstawie sukcesywnie 

przekazywanych zleceń, określających w szczególności przedmiot przewozu i końcowy 

termin dostawy do miejsca docelowego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie przewidziane przepisami prawa zezwolenia 

i licencje konieczne dla wykonania zleconego przewozu. 

5. Wykonawca zapewni wysokiej jakości usługę, gwarantującą należyte wykonanie przedmiotu 

Umowy opisanego w § 1 Umowy i Załącznikach do Umowy. 

6. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej staranności przy 

realizacji niniejszej Umowy, wzajemnie informując się o wynikłych problemach  

i podejmując wspólne działania dla ich sprawnego rozwiązania, zgodnego z celem oraz 

przedmiotem Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej, jak również z uwzględnieniem zaleceń i wskazówek 

udzielonych mu przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może przenieść całości lub części praw, ani też całości lub części 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca nie może także przenieść wykonywania całości lub części 

niniejszej Umowy na osobę trzecią. Jeżeli Wykonawca zamierza posługiwać się osobami 

trzecimi przy wykonywaniu niniejszej Umowy, musi uzyskać na to zgodę Zamawiającego w 

formie pisemnej lub co najmniej mailowej, pod rygorem uznania takiego działania 

Wykonawcy za rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru towaru (przedmiotu przewozu) w terminie nie 

dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia zlecenia przez Zamawiającego. 

2. Zlecenie przewozu zostanie przekazane e-mailem na adres Wykonawcy: ……………….. 

3. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą: Grzegorz Milewski  

tel. nr.: 22 536 70 31 e-mail: grzegorz.milewski@pot.gov.pl 

4. Osoby upoważnione przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: tel. ………………….  

e-mail: ……………………… 

 

§ 5 

1. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z kosztami organizacji odprawy celnej 

eksportowej/importowej po stronie polskiej i kraju dostawy, a także koszty gwarancji 

tranzytowych, ubezpieczenie towaru transportowe oraz inne związane z właściwą realizacją 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Wszelkie ewentualne należności z tytułu podatków lub cła nakładanego przez właściwy, 

urząd celny, które mogą się pojawić w momencie odprawiania towaru (przedmiotu 

przewozu) w(kraju dostawy, pozostają po stronie Zamawiającego. 

 

 

 

§ 6 

mailto:grzegorz.milewski@pot.gov.pl
mailto:robert.wasilewski@umss.pl
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1. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy towar Zamawiającego ma być przeważony 

samochodami, Wykonawca użyje do tego celu wyłącznie samochodów, które posiadają 

ważne ubezpieczenie OC. 

2. W przypadku nieposiadania ubezpieczenia OC, Wykonawca ponosi względem 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom 

trzecim szkody związane z przewozem towaru. 

3. W przypadku awarii pojazdu w czasie trwania usługi, która uniemożliwia dalszą jazdę, 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub podstawienia zastępczego pojazdu tej samej 

klasy oraz rozładowania i załadowania na swój koszt znajdującego się na samochodzie 

ładunku w terminie nie dłuższym niż 10 godzin. 

4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z ewentualnymi przejazdami promowymi, 

kosztami organizacji odprawy celnej eksportowej/importowej, gwarancje tranzytowe, 

koszty łączności z kierowcą GSM, ubezpieczenie towaru transportowe oraz inne związane z 

właściwą realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnictwo kierowcy w załadunku i rozładunku 

towaru z wykorzystaniem auta wyposażonego w windę i wózek paletowy /paleciak/. 

2. W chwili dokonania załadunku towaru (przedmiotu przewozu) Zamawiający i Wykonawca 

wystawią list przewozowy. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu wtórnik listu,  

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania załadunku towaru (przedmiotu 

przewozu). 

3. Niezwłocznie po wykonaniu przewozu towaru będącego przedmiotem Umowy, Wykonawca 

zawiadomi o tym Zamawiającego i umożliwi mu dokonanie rozładunku. 

 

§ 8 

Strony ustalają, iż obowiązujące je stawki ryczałtowe opłat zostały określone w Ofercie 
Wykonawcy i obowiązywać będą przez cały czas trwania niniejszej Umowy, przy czym Oferta 
Wykonawcy składa się z formularza cenowego i formularza ofertowego. Stawki te nie mogą 
zostać zmienione przez cały czas obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem zmiany, o której 
mowa w § 12 Umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonaną usługę transportową w terminie 

14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Podstawą do zapłaty faktury jest dostarczenie wraz z fakturą listu przewozowego 

potwierdzającego odbiór towaru przez odbiorcę zgodnie z treścią zlecenia Zamawiającego. 

 

§ 10 

Wysokość opłaty za usługę wykonaną przez Wykonawcę, wyrażona w walucie innej niż polski 

złoty, przeliczana będzie na złote polskie według średniego kursu danej waluty ogłoszonej przez 

NBP w dniu wystawienia faktury. 

§ 11 

Łączna wartość wszystkich zleceń wykonanych w ranach niniejszej Umowy nie może 
przekroczyć kwoty brutto ………………… zł (słownie złotych: …………………….). 
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§ 12 

Przewiduje się zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 
Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia z 
tytułu wykonywania Umowy począwszy od daty wejścia w życie zmiany stosownej ustawy. 
Podatek w nowej wysokości dotyczy tylko niezrealizowanej części Umowy. 

§ 13 

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, bez konieczności podania przyczyny. Wypowiedzenie wymaga formy 
pisemnej i wysłania drugiej Stronie listem poleconym pod rygorem nieważności. 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przewozu 

w wysokości 1 % łącznej wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia. Taką samą karę 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w razie braku naprawy lub podstawienia zastępczego 

pojazdu oraz rozładowania i załadowania na swój koszt znajdującego się na samochodzie 

ładunku w przypadku awarii, w terminie wskazanym w § 6 ust. 3 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % łącznej 

wartości Umowy, wskazanej w § 11 Umowy. 

3. Zastrzeżone kary umowne mogą się kumulować. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 15 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

2. Poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz przypadkiem 

określonym powyżej, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy 

również w przypadku: 

a) gdy jakość świadczonych usług będzie niższa niż określona w Umowie, w szczególności 

w przypadku, gdy przedmiot przewozu zostanie dostarczony w stanie uszkodzonym lub 

w naruszonym opakowaniu; 

b) niedotrzymania terminów realizacji Umowy określonych w Załączniku nr l do niniejszej 

Umowy; 

c) w razie nienależytego wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy lub 

któregokolwiek ze zleceń, udzielonych na jej podstawie; 

3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia Zamawiającego od Umowy powinno zostać 

złożone na piśmie. Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałej okoliczności uprawniającej 

Zamawiającego do wykonania prawa odstąpienia. 
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§ 16 

1. Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje dotyczące postanowień Umowy oraz 

związane z jej zawarciem lub wykonaniem (dalej zwane „Informacjami Poufnymi”) winny 

być traktowane przez Wykonawcę jako poufne i nie udostępniane osobom trzecim bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2, oraz że mogą być wykorzystywane w całości bądź w części jedynie dla 

celów związanych z wykonywaniem Umowy. 

2. Zamawiający wskazuje, że Informacje Poufne oraz zobowiązanie do zachowania ich  

w tajemnicy nie obejmuje: 

a) informacji, które są powszechnie znane lub które w uzasadniony okolicznościami sposób 

mogą być uważane za powszechnie znane; 

b) informacji, które znane były Wykonawcy przed ich ujawnieniem przez Zamawiającego; 

c) informacji, uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich ujawnienia; 

d) przypadków, w których Wykonawca zobowiązany jest do ich ujawnienia na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca może ujawnić Informacje Poufne bez zgody drugiej Strony swoim 

pracownikom, członkom organów i doradcom, w zakresie w jakim jest to konieczne dla 

wykonania Umowy.   

4. Ujawniając Informacje Poufne podmiotom wymienionym w ust. 3, Wykonawca powinien 

zobowiązać te podmioty do zachowania ich w tajemnicy na warunkach określonych  

w Umowie. 

 

§ 17 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) dane osobowe osób wskazanych do kontaktu przy realizacji Umowy (np. kontaktów 

bieżących), są przetwarzane przez Polską Organizację Turystyczną z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (00-613), która pełni funkcję administratora 

danych, 

2) w Polskiej Organizacji Turystycznej. został powołany inspektor ochrony danych, 

z którym kontaktować się można pod adresem: dpo@Zamawiający.gov.pl, 

3) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b) i c) RODO w celu związanym z wykonaniem niniejszej Umowy, 

4) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów 

prawa, 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

6) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane, 

7) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przechowywane przez okres 

obowiązywania Umowy oraz po zakończeniu obowiązywania Umowy, przez okres 5 lat 

zgodnie z kategorią archiwizacyjną, 

mailto:dpo@pot.gov.pl
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8) obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania 

w celach, o których mowa w pkt 3), podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest 

niezbędne w celu realizacji Umowy, 

9) osoby, o których mowa w pkt 1) mają prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, 

b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, 

10) osobom, o których mowa w pkt 1) nie przysługuje: 

a. prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) 

RODO, 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 

21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

11) Osobom, o których mowa w pkt 1) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, 

w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu 

nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl. 

 

§ 18 

1. Strony ustalają następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu 

jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji Umowy:  

1) Umowa, 
2) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 
3) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 

2. Wszelkie ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle przedmiotu Umowy będzie 

rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty 

Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te nie są 

istotne. 

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr. 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 4a do SIWZ 

UMOWA Nr ……. BA/GM/2019 dla części nr 2 

zawarta w dniu ……………….. w Warszawie pomiędzy: 

Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul Chałubińskiego 8, 

NIP: 525 21 50 196, reprezentowaną przez: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

zwanej dalej „Zamawiającym” 

oraz 

………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwana dalej „Umową”. 

 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu 

nieograniczonym (oznaczenie sprawy  11/2019/BP) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). 

 

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług spedycyjnych oraz transportu, w tym  

w szczególności lądowego, lotniczego, morskiego oraz kolejowego transportu towarowego na 

kierunkach pozaeuropejskich obejmujących cały świat, na potrzeby Zamawiającego, zgodnie  

z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, oraz 

Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. W razie sprzeczności między treścią 

Załącznika nr 1 do Umowy a treścią Załącznika nr 2 do Umowy, pierwszeństwo mają zapisy 

Załącznika nr 1 do Umowy. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia ………… 2019 r., jednakże Umowa 
rozwiązuje się automatycznie przed upływem tego terminu, jeżeli Wykonawca przekroczy 
kwotę wskazaną w § 11 Umowy. W tym przypadku rozwiązanie Umowy nastąpi z chwilą zapłaty 
przez Zamawiającego ostatniej faktury. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe 

i spedycyjne. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do należytego (z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

działalności Wykonawcy) wykonania usług określonych w Załączniku nr 1 do Umowy,  

z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3 poniżej. 

3. Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy przewóz towarów na podstawie sukcesywnie 

przekazywanych zleceń, określających w szczególności przedmiot przewozu i końcowy 

termin dostawy do miejsca docelowego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie przewidziane przepisami prawa zezwolenia 

i licencje konieczne dla wykonania zleconego przewozu. 

5. Wykonawca zapewni wysokiej jakości usługę, gwarantującą należyte wykonanie przedmiotu 

Umowy opisanego w § 1 Umowy i Załącznikach do Umowy. 

6. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej staranności przy 

realizacji niniejszej Umowy, wzajemnie informując się o wynikłych problemach  

i podejmując wspólne działania dla ich sprawnego rozwiązania, zgodnego z celem oraz 

przedmiotem Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej, jak również z uwzględnieniem zaleceń i wskazówek 

udzielonych mu przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może przenieść całości lub części praw, ani też całości lub części 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca nie może także przenieść wykonywania całości lub części 

niniejszej Umowy na osobę trzecią. Jeżeli Wykonawca zamierza posługiwać się osobami 

trzecimi przy wykonywaniu niniejszej Umowy, musi uzyskać na to zgodę Zamawiającego  

w formie pisemnej lub co najmniej mailowej, pod rygorem uznania takiego działania 

Wykonawcy za rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru towaru (przedmiotu przewozu) w terminie nie 

dłuższym niż 48 godziny od momentu złożenia zlecenia przez Zamawiającego. 

2. Zlecenie przewozu zostanie przekazane e-mailem na adres Wykonawcy: ……………….. 

3. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą: Grzegorz Milewski  

tel. nr.: 22 536 70 31, e-mail: grzegorz.milewski@pot.gov.pl 

4. Osoby upoważnione przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: tel. …………………. 

e-mail: ……………………… 

 

§ 5 

1. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z kosztami organizacji odprawy celnej 

eksportowej/importowej po stronie polskiej i kraju dostawy, a także koszty gwarancji 

tranzytowych, ubezpieczenie towaru transportowe oraz inne związane z właściwą realizacją 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Wszelkie ewentualne należności z tytułu podatków lub cła nakładanego przez właściwy, 

urząd celny, które mogą się pojawić w momencie odprawiania towaru (przedmiotu 

przewozu) w kraju dostawy, pozostają po stronie Zamawiającego. 

 

 

mailto:grzegorz.milewski@pot.gov.pl
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§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy towar Zamawiającego ma być przeważony 

samochodami, Wykonawca użyje do tego celu wyłącznie samochodów, które posiadają 

ważne ubezpieczenie OC. 

2. W przypadku nieposiadania ubezpieczenia OC, Wykonawca ponosi względem 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom 

trzecim szkody związane z przewozem towaru. 

3. W przypadku awarii pojazdu w czasie trwania usługi, która uniemożliwia dalszą jazdę, 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub podstawienia zastępczego pojazdu tej samej 

klasy oraz rozładowania i załadowania na swój koszt znajdującego się na samochodzie 

ładunku w terminie nie dłuższym niż 10 godzin. 

4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z ewentualnymi przejazdami promowymi, 

kosztami organizacji odprawy celnej eksportowej/importowej, gwarancje tranzytowe, 

koszty łączności z kierowcą GSM, ubezpieczenie towaru transportowe oraz inne związane  

z właściwą realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnictwo kierowcy w załadunku i rozładunku 

towaru z wykorzystaniem auta wyposażonego w windę i wózek paletowy /paleciak/. 

2. W chwili dokonania załadunku towaru (przedmiotu przewozu) Zamawiający i Wykonawca 

wystawią list przewozowy. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu wtórnik listu,  

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania załadunku towaru (przedmiotu 

przewozu). 

3. Niezwłocznie po wykonaniu przewozu towaru będącego przedmiotem Umowy, Wykonawca 

zawiadomi o tym Zamawiającego i umożliwi mu dokonanie rozładunku. 

 

§ 8 

Strony ustalają, iż obowiązujące je stawki ryczałtowe opłat zostały określone w Ofercie 
Wykonawcy i obowiązywać będą przez cały czas trwania niniejszej Umowy, przy czym Oferta 
Wykonawcy składa się z formularza cenowego i formularza ofertowego. Stawki te nie mogą 
zostać zmienione przez cały czas obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem zmiany, o której 
mowa w § 12 Umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonaną usługę transportową w terminie 

14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Podstawą do zapłaty faktury jest dostarczenie wraz z fakturą listu przewozowego 

potwierdzającego odbiór towaru przez odbiorcę zgodnie z treścią zlecenia Zamawiającego. 

§ 10 

Wysokość opłaty za usługę wykonaną przez Wykonawcę, wyrażona w walucie innej niż polski 

złoty, przeliczana będzie na złote polskie według średniego kursu danej waluty ogłoszonej przez 

NBP w dniu wystawienia faktury. 

§ 11 

Łączna wartość wszystkich zleceń wykonanych w ranach niniejszej Umowy nie może 
przekroczyć kwoty brutto ………………… zł (słownie złotych: …………………….). 
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§ 12 

Przewiduje się zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 
Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia  
z tytułu wykonywania Umowy począwszy od daty wejścia w życie zmiany stosownej ustawy. 
Podatek w nowej wysokości dotyczy tylko niezrealizowanej części Umowy. 

§ 13 

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, bez konieczności podania przyczyny. Wypowiedzenie wymaga formy 
pisemnej i wysłania drugiej Stronie listem poleconym pod rygorem nieważności. 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przewozu 

w wysokości 1 % łącznej wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia. Taką samą karę 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w razie braku naprawy lub podstawienia zastępczego 

pojazdu oraz rozładowania i załadowania na swój koszt znajdującego się na samochodzie 

ładunku w przypadku awarii, w terminie wskazanym w § 6 ust. 3 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % łącznej 

wartości Umowy, wskazanej w § 11 Umowy. 

3. Zastrzeżone kary umowne mogą się kumulować. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 15 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

2. Poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz przypadkiem 

określonym powyżej, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy 

również w przypadku: 

d) gdy jakość świadczonych usług będzie niższa niż określona w Umowie, w szczególności 

w przypadku, gdy przedmiot przewozu zostanie dostarczony w stanie uszkodzonym lub 

w naruszonym opakowaniu; 

e) niedotrzymania terminów realizacji Umowy określonych w Załączniku nr l do niniejszej 

Umowy; 

f) w razie nienależytego wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy lub 

któregokolwiek ze zleceń, udzielonych na jej podstawie; 

3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia Zamawiającego od Umowy powinno zostać 

złożone na piśmie. Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia  

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałej okoliczności uprawniającej 

Zamawiającego do wykonania prawa odstąpienia. 

 

§ 16 

1. Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje dotyczące postanowień Umowy oraz 

związane z jej zawarciem lub wykonaniem (dalej zwane „Informacjami Poufnymi”) winny 
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być traktowane przez Wykonawcę jako poufne i nie udostępniane osobom trzecim bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2, oraz że mogą być wykorzystywane w całości bądź w części jedynie dla 

celów związanych z wykonywaniem Umowy. 

2. Zamawiający wskazuje, że Informacje Poufne oraz zobowiązanie do zachowania ich  

w tajemnicy nie obejmuje: 

e) informacji, które są powszechnie znane lub które w uzasadniony okolicznościami sposób 

mogą być uważane za powszechnie znane; 

f) informacji, które znane były Wykonawcy przed ich ujawnieniem przez Zamawiającego; 

g) informacji, uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich ujawnienia; 

h) przypadków, w których Wykonawca zobowiązany jest do ich ujawnienia na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca może ujawnić Informacje Poufne bez zgody drugiej Strony swoim 

pracownikom, członkom organów i doradcom, w zakresie w jakim jest to konieczne dla 

wykonania Umowy.   

4. Ujawniając Informacje Poufne podmiotom wymienionym w ust. 3, Wykonawca powinien 

zobowiązać te podmioty do zachowania ich w tajemnicy na warunkach określonych  

w Umowie. 

 

§ 17 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) dane osobowe osób wskazanych do kontaktu przy realizacji Umowy (np. kontaktów 

bieżących), są przetwarzane przez Polską Organizację Turystyczną z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (00-613), która pełni funkcję administratora 

danych, 

2) w Polskiej Organizacji Turystycznej. został powołany inspektor ochrony danych, 

z którym kontaktować się można pod adresem: dpo@Zamawiający.gov.pl, 

3) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b) i c) RODO w celu związanym z wykonaniem niniejszej Umowy, 

4) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów 

prawa, 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

6) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane, 

7) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przechowywane przez okres 

obowiązywania Umowy oraz po zakończeniu obowiązywania Umowy, przez okres 5 lat 

zgodnie z kategorią archiwizacyjną, 

8) obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania 

w celach, o których mowa w pkt 3), podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest 

niezbędne w celu realizacji Umowy, 

9) osoby, o których mowa w pkt 1) mają prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, 

mailto:dpo@pot.gov.pl
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b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, 

10) osobom, o których mowa w pkt 1) nie przysługuje: 

a. prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) 

RODO, 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 

21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

11) Osobom, o których mowa w pkt 1) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, 

w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu 

nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl. 

 

§ 18 

1. Strony ustalają następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu 

jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji Umowy:  

1) Umowa, 
2) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 
3) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 

2. Wszelkie ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle przedmiotu Umowy będzie 

rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty 

Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te nie są 

istotne. 

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr. 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej */ 

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na transport 

materiałów promocyjnych w części nr …, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 

 

1) informuję, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 798)* 

2) informuję, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 229)  z żadnym z podmiotów, które uczestniczą w postępowaniu.* 

 

3) składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)*: 

Nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej / adres podmiotu / 

REGON  

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

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a Wykonawcy, którzy należą do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 

oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

niniejszą informację składa każdy z Wykonawców. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. 

............................. dn. .....................      .................................................................       
(podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

__________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 

WYKAZ USŁUG dla części nr ……. 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług, każda usługa 
wykonana w ramach oddzielnej umowy, o wartości nie mniejszej niż: 

• dla części nr 1 - 30 000 zł brutto każda, 

• dla części nr 2 - 90 000 brutto każda, 

odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługi 
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia 
Zamawiający uzna usługi spedycyjne oraz usługi lądowego transportu towarowego. 

 

Lp. 
Nazwa i adres odbiorcy 

zamówienia 

Daty wykonania 
usług (dd/mm/rrrr – 

dd/mm/rrrr) 

Przedmiot 
zamówienia – 
nazwa i krótki 

opis usługi 

Wartość 
usługi brutto  

w PLN 

1.  
od ….……….. 
do…………… 

  

2  
od ….……….. 
do…………… 

  

3  
od ….……….. 
do…………… 

  

     

     

 
 

 
 
 

............................. dn. .....................      .................................................................       
(podpis uprawnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 

 


