
Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 295, fax 22 53 49 341 

Strona 1 / 45 

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej 
 
ul. Giełdowa 7/9 
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Numer postępowania: BAK.WZP.26.13.2018 
 

 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: 

„Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osób 

towarzyszących oraz dzieci pracowników”. 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 233, fax 22 53 49 341 
Strona 2 / 45 

 

I. Zamawiający 
 

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), ul. Giełdowa 7/9,  
01-211 Warszawa. 
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: godz. 815 – 1615. 
Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.uke.gov.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 
Skrzynka poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

2. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
30 000,00 euro, natomiast nie jest równa kwocie i nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 144 000,00 euro. 

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późniejszymi 
zmianami), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej w niniejszej SIWZ „ustawą”, ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. 
zm.). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do 
obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
osób towarzyszących oraz dzieci pracowników. 

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
numer 5 do SIWZ, oraz w Załącznikach  do wzoru umowy. 
Ponadto: 
 
Uwaga!!! 
 
Minimalna liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na dzień ukazania się ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, na których Wykonawca powinien świadczyć 
przedmiot zamówienia w poszczególnych województwach oraz Warszawie musi wynosić 
minimum: 
 

Nazwa województwa i miasta 

Minimalna wymagana liczba 

obiektów sportowo-

rekreacyjnych 

dolnośląskie 250 

kujawsko-pomorskie 80 

lubelskie 70 

lubuskie 45 

łódzkie 100 

małopolskie 275 

http://www.uke.gov.pl/
http://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/
mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
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Mazowieckie (bez Warszawy) 325 

opolskie 45 

podkarpackie 60 

podlaskie 40 

pomorskie 175 

śląskie 350 

świętokrzyskie 45 

warmińsko-mazurskie 85 

wielkopolskie 175 

zachodnio-pomorskie 75 

Warszawa 325 

 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie niższą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych dla 
któregokolwiek z województw oraz Warszawy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 z późn. zm.) gdyż, jej treść nie będzie odpowiadała treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty (nie złoży w ofercie) Załącznika nr 1 do 
wzoru umowy  – Wykazu obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie 
województw oraz Warszawy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ1, to jego oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) gdyż,  jej treść nie będzie odpowiadała treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: 92.00.00.00-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne 
i sportowe. 

4. Realizacja ww. czynności nie wymaga występowania pomiędzy wykonawcą lub podwykonawcą  
i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego podporządkowania w rozumieniu 
przepisów prawa pracy. 
 

IV. Termin realizacji zamówienia. 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:   od dnia 01 kwietnia 2018 roku2 do dnia 31 marca 2021 roku 
lub do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpi wykorzystanie środków finansowych 
stanowiących zobowiązanie Zamawiającego wynikające z umowy zawartej w wyniku udzielenia 
niniejszego zamówienia publicznego, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 
V. Zamówienia częściowe, zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, oraz oferta 

wariantowa. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

                                                 
1
 Patrz punkt XVI.1.7) SIWZ 

2
 W przypadku przedłużającej się procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje 

 możliwość przesunięcia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy zachowaniu 36-miesięcznego 
 okresu realizacji Przedmiotu umowy, przy czym rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi z pierwszym dniem   
miesiąca kalendarzowego. 
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VI. Warunki udziału w postępowaniu. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów: 
         Opis sposobu spełnienia warunku:  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Opis sposobu spełnienia warunku.  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Opis sposobu spełnienia warunku.  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
VII. Przesłanki wykluczenia z postępowania. 

 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek 

z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy. 
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 7 ustawy. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, 

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

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  
pkt VII.3 SIWZ. 

5. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.    

6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 
 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 
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2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4  
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.   

3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: nie 
dotyczy. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
IX. Informacja dla Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów, Wykonawcy 

zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom oraz wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany 
jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1), pkt VIII.1.2) i VIII.2 SIWZ składa indywidualnie 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
2) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.4 SIWZ składa dowolny Wykonawca/dowolni 

Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców 
wspólnie składających ofertę. Dokumenty, o których mowa w pkt XI SIWZ składa dowolny 
Wykonawca/dowolni Wykonawcy potwierdzający, że oferowane usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

5.  Oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1) i VIII.1.2) SIWZ potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.        
  

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz o wymaganiach 
formalnych dotyczących składanych oświadczeń i dokumentów. 

 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
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18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), 
z uwzględnieniem wymagań dotyczących formy, określonych poniżej w pkt X.2 – X.10 SIWZ. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Oferta musi zostać złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych zgodnie z pkt V.1 SIWZ. 
4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 

zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Formularz oferty oraz oświadczenia sporządzane przez Wykonawcę (również te składane  

na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez osoby uprawnione  
do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub inny dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy), to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 
upełnomocnione. 

7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
oraz dotyczące podwykonawców, muszą zostać złożone w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt X.7 SIWZ, inne niż oświadczenia, 
o których mowa w pkt X.7 SIWZ muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność następuje w formie 
pisemnej lub w formie elektronicznej. Poświadczenie za zgodność w formie pisemnej powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby poświadczającej (np. czytelny podpis lub 
podpis i imienna pieczątka osoby poświadczającej). 

9. Oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1 i VIII.2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
w oryginale. 

10. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt XVI.1.2) i XVI.1.3) SIWZ muszą być złożone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem, natomiast dokumenty inne 
niż pełnomocnictwo wskazane w pkt XVI.1.3) SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 
XI. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom. 

 
1. Ocena spełniania określonych wymagań przez oferowane usługi, będzie dokonywana na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w niniejszym 
punkcie. 

2. W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy 
przedłożyć następujące dokumenty: 
– nie wymaga się przedłożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom. 
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XII.  Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane 
z realizacją niniejszego zamówienia. 

 
1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 

Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w umowie w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2. Cenę oferty należy podać w PLN (polskich złotych), z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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. 

 
XIII. Wymagania dotyczące wadium. 
 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 12 000,00 

PLN, (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/100 groszy). 
2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie wniesione 

wadium lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.  
3. Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r. poz. 110).  

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna zostać 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zobowiązanie gwaranta  

do zapłacenia kwoty gwarancji w związku z zaistnieniem co najmniej jednej z przesłanek 
wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
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d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa  
w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,  
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, musi posiadać ważność co najmniej do końca 
terminu związania Wykonawcy, złożoną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o krótszym terminie 
ważności skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania. 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

 
NBP O/O Warszawa, nr rachunku 64 1010 1010 0060 4413 9120 0000 

 
jako tytuł przelewu wskazując: „wadium zabezpieczające ofertę ………………….3 – sprawa  
nr BAK.WZP.26.13.2018”. 
 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie, do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji albo 
poręczenia (warunek konieczny do stwierdzenia wniesienia wadium). 

8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
9. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zostanie uznane przez 

Zamawiającego za wniesione zgodnie z wymaganiem określonym w pkt XIII.8 SIWZ, tylko wówczas 
gdy przed upływem terminu składania ofert uznany zostanie rachunek Zamawiającego. 

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt XIII.11 SIWZ. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie pkt XIII.10 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

14. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy 
i o ile uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty – 
złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy i/lub pełnomocnictwa.  

15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

16.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

                                                 
3 Należy wpisać nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza wpłacane wadium. 
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

17.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi  
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie,  
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  
w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw  
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,  
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 
XIV. Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ. 
 
1.  Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1) Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszcza na stronie internetowej. 

2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt XIV.1.1) SIWZ. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1) 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub zostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

2.  Zmiany w treści SIWZ. 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści 
informację na stronie internetowej. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert Zamawiający 
zamieści również w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 
 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty. 

1) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej 
z niniejszą SIWZ formie; 

2) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
4) oferta powinna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć  

do formatu A4;  
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5) stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie; 

6) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego  
lub maszynopisu; 

7) wskazane jest aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone 
w jedną całość inną techniką; 

8) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli  
do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) 
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Nie dotyczy to stron na których widnieje podpis 
właściwych osób; 

9) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby 
arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty. 

  
2. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

1) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy; 

2) zastrzeżenie, o którym mowa w pkt XV.2.1) będzie skuteczne jeżeli Wykonawca: 
a)  w pkt 12 załącznika nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty, wskaże w sposób nie budzący 

wątpliwości informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, 
b) wykaże w uzasadnieniu, o którym mowa w pkt XVI.1.6), że informacje wskazane w pkt 12 

załącznika nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 
3) zaleca się aby Wykonawca zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa informacje, złożył 

w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta. 
 

XVI. Zawartość oferty. 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 

wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1  
do niniejszej SIWZ) złożyć:  
1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1 SIWZ, 
2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

3) dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty (np. odpis z właściwego rejestru 
np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej i pełnomocnictwo 
jeżeli uprawnienie to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty), 

4) dokumenty i oświadczenia wymienione w XI niniejszej SIWZ (o ile dotyczy), 
5) dokument wniesienia wadium – zgodnie z pkt XIII niniejszej SIWZ, 
6) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 12 załącznika nr 1 do SIWZ – wzór 

formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
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7) Załącznik nr 1 do wzoru umowy  – Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na 
terenie województw oraz Warszawy,  stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ4, 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Zdanie poprzednie dotyczy np. odpisu 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 2. powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 
XVII. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. 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. Przedłużenie okresu związania ofertą jest 
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest  
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

XVIII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert. 
 
1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 

ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  05/03/2018 r. do godz. 10:00 
 

2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 
3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy  

opisać następująco: 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
Oferta w postępowaniu na: „Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu 
dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, osób towarzyszących oraz dzieci pracowników” – sprawa 
nr: BAK.WZP.26.13.2018. 
 
Nie otwierać przed dniem:  05/03/2018 r., godz. 10:30 

                                                 
4 W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy (nie złoży w ofercie)  do oferty Załącznika nr 1 do wzoru umowy  – Wykazu obiektów sportowo-
rekreacyjnych znajdujących się na terenie województw oraz Warszawy,  stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, to jego oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) gdyż,  
jej treść nie będzie odpowiadała treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – patrz także punkt XXII.3 SIWZ.   
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XIX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany  

lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą zostać złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć 
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 
XX. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 
(Sala Konferencyjna).  

w dniu   05/03/2018 r. o godz. 10:30 

XXI. Tryb otwarcia ofert. 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.  
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza 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 zawartych 

w ofertach.  
 
XXII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.  

 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie 
może otrzymać 

oferta 
za kryterium 

Cena z podatkiem VAT(C) 60 % 60 punktów 

Ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski (I) 40 % 40 punktów 

 
2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C) 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

 

                                                 Pi (C) =   • Max (C) 
iC

Cmin
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gdzie: 
i – numer oferty 
Pi(C)  - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena z podatkiem VAT (C)"; 
Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
Ci  - cena oferty "i"; 
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena z podatkiem VAT  
(C)" – 60 punktów. 
 
3. Zasady oceny kryterium „Ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski (I)”. 
W przypadku kryterium „Ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski (I)” – maksymalna 
liczba punków, jaką może uzyskać oferta wynosi 40 punktów. W kryterium „Ilość obiektów sportowo-
rekreacyjnych na terenie Polski (I)”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:  
 

Pi (I) =  
Ii

 Imax
 •  Max (I)                 

 
gdzie:  
Pi(I) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych na 
terenie Polski (I)”;  
Ii - ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski z oferty "i", przedstawionych przez 
Wykonawcę w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych 
znajdujących się na terenie województw oraz Warszawy we wskazanych lokalizacjach, załączonego do 
oferty przez Wykonawcę;  
Imax - największa zaoferowana Ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski spośród 
wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, przedstawionych przez jednego  
z Wykonawców w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych 
znajdujących się na terenie Polski we wskazanych lokalizacjach, załączonego do oferty przez 
Wykonawcę;  
Max (I) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Ilość obiektów 
sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski” – 40 punktów. 

 
4. Ocena punktowa oferty. 
Ocena punktowa ofert „i” będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta 
oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Oceniana oferta „i” otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku ilość punktów wynikających z działania matematycznego: 
 

∑Pi = Pi (C) +  Pi (I) 
gdzie: 
∑Pi – ocena punktowa oferty „i” wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za 
poszczególne kryteria oceny ofert; 
 
Pi (C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert o nazwie „Cena z podatkiem 
VAT (C)”;   
 
Pi (W) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert o nazwie „Ilość obiektów 
sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski (I)”; 
 
5. Wybór oferty najkorzystniejszej. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów  
i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za poszczególne 
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kryteria oceny ofert. 
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
6. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
XXIII. Tryb badania i oceny ofert. 
 
1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy dokona poprawienia omyłek 
rachunkowych w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli: 

1) jeżeli cena ofertowa (brutto) podana liczbą, nie będzie odpowiadała cenie ofertowej (brutto) 
podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę odpowiadającą Sumie wartości 
brutto (w zł z VAT) za realizację całości zamówienia (Suma kwot z kolumny numer 6) – CENA 
OFERTY: z formularza ofertowego; 

2) cena brutto za świadczenie usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych 
nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej brutto za 1 miesiąc (okres rozliczeniowy) oraz ilości 
osób, Zamawiający przyjmie że prawidłowo podano cenę jednostkową brutto za 1 miesiąc (okres 
rozliczeniowy) za poszczególne typy osób korzystających z usług oraz ilość osób; 

3) wartość brutto przedmiotu zamówienia za świadczenie usług z zakresu dostępu do obiektów 
i zajęć sportowo-rekreacyjnych nie odpowiada iloczynowi ceny brutto za świadczenie usług z 
zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz liczbie miesięcy świadczenia 
usługi, Zamawiający przyjmie że prawidłowo podano cenę brutto za świadczenie usług z zakresu 
dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz liczbę miesięcy świadczenia usługi; 

4) suma wartości brutto za realizację całości zamówienia – Cena oferty nie odpowiada sumie 
wartości brutto przedmiotu zamówienia za poszczególne typy osób korzystających z usług, 
Zamawiający za prawidłowe przyjmie wartości brutto za poszczególne elementy przedmiotu 
zamówienia (za poszczególne typy osób korzystających z usług). 

 
XXIV. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia oświadczeń  

i dokumentów oraz złożenia pełnomocnictw. 
 
1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, który  

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

2. Stosownie do treści art. 26 ust. 3a ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, który  
nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 
XXV. Odrzucenie oferty. 
 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przesłanek określonych  
w art. 89 ust.1 i art. 90 ust. 3 ustawy. 
 
XXVI.  Informacja o wyborze oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz wykonawcach, 

których oferty zostały odrzucone. Informacja o unieważnieniu postępowania. 
 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalnosci wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt XXVI.1.1) i pkt XXVI.1.4) SIWZ  
na stronie internetowej. 

 
XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XXVIII. Informacje o niezbędnych formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze 
najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy: 

 
1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 
Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego powinien przedłożyć umowę 
regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego  
do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

 
XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 

2. Odwołanie (art. 180-198 ustawy) przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
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1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone  odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Terminy na wniesienie odwołania: 
1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ 
na stronie internetowej, 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XXIX.5.1) i XXIX5.2) wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 

 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 
ustawy. 

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
XXX. Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do kontaktowania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Michał 
Sobczak – telefon: 22 53 49 295, fax: 22 53 49 341, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
 
 

zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
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XXXI.  Załączniki do niniejszej SIWZ: 
 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty; 
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania; 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
4. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; 
5. Załącznik nr 5 – wzór umowy z załącznikami. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty. 
 

NR SPRAWY: BAK.WZP.26.13.2018 
  
WYKONAWCA(Y): ZAMAWIAJĄCY: 

SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9, 
01-211 WARSZAWA 
 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów), NIP, REGON, telefon, faks, 
adres e-mail)5 

 

 
Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz 
Zamawiającego zamówienia publicznego na: 
 

„Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osób towarzyszących oraz 

dzieci pracowników” – sprawa numer BAK.WZP.26.13.2018. 

Oświadczam(y), że: 
1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi brutto6 (wraz 

z podatkiem VAT): ………………...….. PLN7 (polskich złotych) (słownie8: …………….……… 

……………………………………………………………………………............, ….../100 groszy), zgodnie z kalkulacją 

przedstawioną poniżej: 

Przedmiot zamówienia - 
świadczenie usług 

z zakresu dostępu do 
obiektów i zajęć 

sportowo-rekreacyjnych 
dla poszczególnych typów 

osób:  

Ilość 
osób 

Cena jednostkowa  
w PLN za 1 miesiąc 

(okres rozliczeniowy) 
brutto (z podatkiem 
VAT) za świadczenie 

usług z zakresu 
dostępu do obiektów 

i zajęć sportowo-
rekreacyjnych   

 

Cena brutto w PLN 
(z podatkiem  z VAT) za 

świadczenie usług 
z zakresu dostępu do 

obiektów i zajęć 
sportowo-

rekreacyjnych za 
określoną w kolumnie 
numer 2 liczbę osób  

(kol. 2 x kol. 3) 

Liczba miesięcy 
świadczenia usługi 

z zakresu dostępu do 
obiektów i zajęć 

sportowo-rekreacyjnych 

Wartość brutto 
przedmiotu 

zamówienia w PLN  
(z podatkiem VAT) za 

świadczenie usług 
z zakresu dostępu do 

obiektów i zajęć 
sportowo-

rekreacyjnych za 
okres 36 miesięcy   

(kol. 4 x kol. 5) 

1. 2. 3. 4 5. 6. 

Pracowników 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej 

112  

 

36 
 

Osób 
towarzyszących 

22  
  

 

                                                 
5
 Wypełnia Wykonawca.  

6
 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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;. 
7
 Wypełnia Wykonawca . 

8
 Wypełnia Wykonawca . 
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pracownikowi 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej 

 

Dzieci pracowników 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej  

12  
  

 
 

 Suma wartości brutto w 
PLN  (z podatkiem VAT 
VAT) za realizację całości 
zamówienia (Suma kwot 
z kolumny numer 6) – 
CENA OFERTY: 

 

 

4) na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/nie będzie9 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług.  

Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 

u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego

10
 

 

Wartość towaru lub usługi bez podatku od 

towarów i usług 

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

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

5) do oferty załączamy wypełniony Załącznik nr 1 do wzoru umowy11 – Wykaz obiektów sportowo-

rekreacyjnych znajdujących się na terenie województw oraz Warszawy  stanowiącej załącznik nr 5 

do SIWZ, 

6) zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ, 

7) akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w SIWZ, 

8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 5 do SIWZ, 

9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści określonej 

w Załączniku nr 5 do SIWZ zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną 

wskazane przez Zamawiającego, 

10) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej12, 

11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego 

zamówienia, 

                                                 
9 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
10 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT; 
11 W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty (nie złoży w ofercie)  Załącznika nr 1 do wzoru umowy  – Wykazu obiektów 
sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie województw oraz Warszawy,  stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, to jego oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  
poz. 907 z późn. zm.) gdyż,  jej treść nie będzie odpowiadała treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – patrz także punkt XXII.3 
SIWZ. 
12 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
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12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oświadczam, że wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane. 

Jednocześnie wraz z ofertą składam uzasadnienie, o którym mowa w pkt XVI.1.6) SIWZ 13:  

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 
 1)    
 2)    
 
13) następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom14, 

 

 Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   
 
 
14) wniesione wadium Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na rachunek  

nr …………………………………………..………………………… prowadzony przez ……………………………..……..15 
 
15) oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy16 mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim 

przedsiębiorstwem. 
 
16) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres17: 
 

Imię i nazwisko: _________________________________________________________  
 
Nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________ 
                      
Adres:  _________________________________________________________________      
                
Telefon: __________________________________Faks:_________________________ 
 

Adres e-mail:  __________________________________ 

 

 

 

                                                 
13 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 
14 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
15 Informacje podaje Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu 
16

 Wykonawca skreśla niepotrzebne; UWAGA! 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. 
17 Wypełnia Wykonawca  
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                ………………………………………… 

    (podpis) 

 
 
 
UWAGA: Formularz ofertowy musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru   lub   

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 
b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania. 
 
NR SPRAWY: BAK.WZP.26.13.2018 
  
WYKONAWCA: 
 
 
 
 
………………………………….. 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

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

 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie przez okres 36 
miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osób towarzyszących oraz dzieci pracowników” – sprawa 
nr BAK.WZP.26.13.2018, oświadczam, co następuje: 

 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

2) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do wskazanego powyżej Wykonawcy podstawy 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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3) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się wskazany 
powyżej Wykonawca w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

4) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru  

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu.  
 
NR SPRAWY: BAK.WZP.26.13.2018 
  
WYKONAWCA: 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
              (Nazwa i adres           

Wykonawcy/Wykonawców) 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie przez okres 36 
miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osób towarzyszących oraz dzieci pracowników” – sprawa 
nr BAK.WZP.26.13.2018, oświadczam, co następuje: 
 

 

1) Oświadczam, że wskazany/i powyżej Wykonawca/y spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu 
określone przez Zamawiającego w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

2) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w pkt ……….. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać 
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
 ………………………………………………………………………….………………………… 
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…………...…………………………………………………………………………………………     w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………     (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

3) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

      ……………………………………… 

(podpis) 

 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru  

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 
b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.  
 
NR SPRAWY: BAK.WZP.26.13.2018  

 
  
WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
              (Nazwa i adres Wykonawcy) 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu na 
„Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osób towarzyszących oraz 
dzieci pracowników” – sprawa numer  BAK.WZP.26.13.2018, oświadczam że, wskazany powyżej 
Wykonawca: 

 

a) należy do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w skład której wchodą niżej wymienione podmioty18: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 

  

 

 

  

 

 

 

b) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych19. 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ……………………………………… 

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru  
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 

                                                 
18

 Wykonawca skreśla niewłaściwe 
19 Wykonawca skreśla niewłaściwe 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  – wzór umowy. 

 
UMOWA NR ......................... 

 
zawarta w dniu ....................................  

 
pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej - ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa,  
nr identyfikacyjny NIP 527-23-67-496, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
.......................................................................................... 
 
 
a 
 
……………………….………… z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy: …………) przy 
ul. …………………..………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział........................ w...................................... pod numerem 
wpisu …………………….., NIP....................................................., kapitał zakładowy w wysokości 
……………………..…, posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości / w części w wysokości 
…………………….20,  
reprezentowaną przez: 
………………………… - ………………………………… 
 
uprawnionymi do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr 
………………., / uprawionym/i do reprezentacji na podstawie aktualnego, nieodwołanego na dzień 
zawarcia niniejszej Umowy pełnomocnictwa nr …… z dnia …………….., udzielonego przez osoby 
uprawnione do reprezentacji ww. podmiotu, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru 
Sądowego nr ……………….21, 
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
 
zwane także dalej  „Stronami”, 
 
o następującej treści: 
 
Definicje pojęć zawartych w przedmiotowej umowie: 
 
1.  Oferta przetargowa – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do 
obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
osób towarzyszących oraz dzieci pracowników”– nr sprawy BAK.WZP.26.13.2018;  

2.  SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do 
obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
osób towarzyszących oraz dzieci pracowników” – nr sprawy BAK.WZP.26.13.2018; 

 

                                                 
20 Dane dotyczące kapitału zakładowego tylko w przypadku spółek kapitałowych; dane dotyczące opłacenia w części kapitału zakładowego 
wypełnić tylko w przypadku spółki akcyjnej; 
21 Do wyboru w zależności od tego, czy Wykonawca działać będzie w Umowie sam czy też przez pełnomocnika / pełnomocników; 
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3.  Umowa – niniejsza umowa; 
4.  Użytkownicy – osoby korzystające z dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,  

tj. pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osoby towarzyszące oraz dzieci pracowników, 
wyszczególnione w Liście Użytkowników;  

4a.  Pracownik –  osoba zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, 
powołania  lub mianowania;  

4b. Osoba towarzysząca – jedna osoba zgłoszona przez Pracownika, o którym mowa powyżej 
w punkcie 4a., uprawniona do korzystania z dostępu do obiektów i zajęć sportowo-
rekreacyjnych. Przez Osobę towarzyszącą rozumie się osobę będącą najbliższym członkiem 
rodziny Pracownika lub pozostająca we wspólnym pożyciu; 

4c. Dziecko pracownika – dziecko (przynajmniej do 15-ego roku życia) zgłoszone przez 
Pracownika, o którym mowa powyżej w punkcie 1a., uprawnione do korzystania z dostępu 
do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych; 

5.  Lista Użytkowników –   imienna lista osób uprawnionych do korzystania, z dostępu do obiektów 
i zajęć sportowo-rekreacyjnych, przekazywana przez Zamawiającego Wykonawcy przed każdym 
okresem rozliczeniowym;    

6.  Obiekt  sportowo-rekreacyjny –  podmiot prowadzący działalność sportowo-rekreacyjną 
w określonej lokalizacji, w której świadczone są usługi sportowo-rekreacyjne, z wyłączeniem 
obiektów świadczących usługi tylko dla dzieci; 

7.  Zajęcia sportowo-rekreacyjne – zajęcia o zróżnicowanym charakterze i rodzaju, w skład których 
wchodzą takie zajęcia jak m.in.: basen, siłownia, fitness, sauna, joga, taniec;  

8.  Karta abonamentowa – imienna karta uprawniająca Użytkownika do korzystania z usług 
z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych oferowanych przez Wykonawcę; 

9.  Okres rozliczeniowy – okres miesięczny – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.   
  

§ 1 
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej w niniejszej umowie 
w skrócie „Ustawą Pzp” – znak postępowania:  sprawa BAK.WZP.26.13.2018 w wyniku którego za 
najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy. 
 

§ 2 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy, którym jest świadczenie usług 

z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych (zwanych dalej w niniejszej 
umowie w skrócie „Usługami”) dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osób 
towarzyszących oraz dzieci pracowników (zwanych dalej w niniejszej umowie w skrócie 
„Użytkownikami”) przez okres 36 miesięcy, tj. od dnia 01 kwietnia 2018 roku22 do dnia 31 marca 
2021 roku lub do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpi wykorzystanie środków 
stanowiących zobowiązanie Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy, zgodnie z § 4 ust. 1, 
w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy do przekazywania 
Zamawiającemu oraz Użytkownikom wszelkich informacji o dostępnych usługach i obiektach 
sportowo-rekreacyjnych oraz produktach za pośrednictwem strony internetowej (adres strony: 
…………………………………..). 

3.  Usługi będą świadczone na rzecz Użytkowników na podstawie niniejszej umowy oraz regulaminu 
korzystania z Usług. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy 
a postanowieniami regulaminu korzystania z Usług, decydujące są postanowienia niniejszej 

                                                 
22

 W przypadku przedłużającej się procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje 
   możliwość przesunięcia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy zachowaniu 36-
miesięcznego okresu realizacji Przedmiotu umowy. 
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umowy. Zmiany w regulaminie dotyczącym korzystania z Usług będą wprowadzane 
w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 

4.  Usługi będą świadczone w ramach miesięcznego abonamentu, w zakresie którego Użytkownik 
będzie uprawniony do korzystania z Usług na terenie całego kraju (Polski), w szczególności 
w każdym województwie oraz Warszawie, co najmniej w obiektach, które zostały wskazane 
w Ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż w kolejnych okresach rozliczeniowych mogą nastąpić 
zmiany w zakresie dostępnych obiektów rekreacyjno-sportowych, przy jednoczesnym zachowaniu 
łącznej ilości obiektów wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie złożonej w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, jak również ilości dostępnych obiektów 
rekreacyjno-sportowych w poszczególnych województwach oraz Warszawie. Zmiana dostępny 
obiektów rekreacyjno-sportowych nie będzie rozumiana jako zmiana umowy.  

5.  Do korzystania przez Użytkowników z Usług  uprawniają Karty abonamentowe. 
6.  Karty abonamentowe, o których mowa w ust. 5 będą dostarczane przez Wykonawcę na jego 

koszt, pod adresy wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do wzoru umowy Wykaz 
adresów dostaw Kart abonamentowych nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu 
rozliczeniowego.  

7.  Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania zaktualizowanej listy Użytkowników, na rzecz 
których świadczone będą Usługi w kolejnym okresie rozliczeniowym, nie później niż 10 dni 
kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego. 

8.  Ilość Kart abonamentowych, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 
będzie ustalana na podstawie list Użytkowników sporządzonych przez Zamawiającego. 

9.  W przypadku zagubienia, utraty Karty abonamentowej przez Użytkownika, lub w przypadku 
zmiany nazwiska Użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wystawienia Karty 
abonamentowej na wniosek Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku 
i dostarczenia na adresy wskazane przez Zamawiającego w załączniku Nr 4 do wzoru umowy 
Wykaz adresów dostaw Kart abonamentowych.  

10.  Karta abonamentowa nie może zostać odsprzedana i przekazana do użytkowania osobom 
nieuprawnionym.  

11.  Użytkownik ma możliwość przystępowania i rezygnacji z Usług, bez ograniczeń, z zachowaniem 
okresu rozliczeniowego.  

12.  W przypadku ponownego przystąpienia do korzystania z Usług, Wykonawca zobowiązany jest 
do bezpłatnego wydawania i dostarczenia Kart abonamentowej na adresy wskazane przez 
Zamawiającego w załączniku nr 4 do wzoru umowy Wykaz adresów dostaw Kart 
abonamentowych. 

13.  Ilość aktywnych Użytkowników zgłaszanych przez Zamawiającego w Liście Użytkowników 
uzależniona będzie od rzeczywistego zapotrzebowania w tym zakresie. Ilości poszczególnych 
kategorii Użytkowników wskazane w formularzu ofertowym nie stanowią zobowiązania 
Zamawiającego do zgłoszenia Użytkowników w liczbach tam wskazanych. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości Użytkowników poprzez: 

1)  zmniejszenie lub zwiększenie łącznej liczby Użytkowników  w poszczególnych okresach 
rozliczeniowych, 

2) zmniejszenie lub zwiększenie liczby Użytkowników w poszczególnych kategoriach 
(pracownicy, osoby towarzyszące, dzieci pracowników) w poszczególnych okresach 
rozliczeniowych. 

Z tytułu zmniejszenia liczby Użytkowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie 
przysługuje odszkodowanie lub jakiekolwiek roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w pełnej kwocie, 
o której mowa w § 4 ust 1. 

 
§ 3 

1. Usługi świadczone będą przez okres 36 miesięcy liczonych od rozpoczęcia pierwszego Okresu 
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rozliczeniowego tj. od dnia 01 kwietnia 2018 roku23 do dnia 31 marca 2021 roku lub do 
wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy, w zależności 
od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Karty abonamentowe zostaną przygotowane i dostarczone przez Wykonawcę w okresie przed 
rozpoczęciem pierwszego Okresu rozliczeniowego, zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 6 niniejszej 
umowy.  

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (na koniec Okresu 
rozliczeniowego). 

 
§ 4 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie, które nie 

przekroczy kwoty brutto w wysokości: ………………………… PLN (słownie: …………………….. zł). 
2. Strony ustalają wynagrodzenie za świadczenie Usług dla poszczególnych Użytkowników według  

następujących stawek/kwot jednostkowych za okres jednego miesiąca (okres rozliczeniowy): 
1) za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie dotyczącym świadczenia usług z zakresu 

dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Pracownika Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej za okres jednego miesiąca (okres rozliczeniowy) kwota wynosi brutto: …………. 
PLN (słownie : ………………….. zł);  

2) za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie dotyczącym świadczenia usług z zakresu 
dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Osoby towarzyszącej  Pracownika za 
okres jednego miesiąca (okres rozliczeniowy) kwota wynosi brutto: …………. PLN (słownie : 
………………….. zł); 

3) za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie dotyczącym świadczenia usług z zakresu 
dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Dziecka Pracownika  za okres 
jednego miesiąca (okres rozliczeniowy)  kwota wynosi brutto: …………. PLN (słownie : 
………………….. zł). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne sukcesywnie w 36 miesięcznych ratach, osobno za 
każdy zakończony Okres rozliczeniowy i będzie stanowić sumę kwot abonamentów dla 
wszystkich aktywnych Użytkowników, o których mowa powyżej w ust. 2 punkt 1) - 3), 
korzystających w danym okresie z usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-
rekreacyjnych. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 
VAT, przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy: nazwa banku: …………………….; 
numer rachunku bankowego: ………………………………………….., w terminie 21 dni od dnia 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia 
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, kwoty brutto, 
o których mowa w niniejszym paragrafie ulegną proporcjonalnej zmianie, zgodnie 
z obowiązującymi w danym okresie stawkami podatku VAT.  

7. Wykonawca gwarantuje, że w całym okresie obowiązywania umowy, że ceny jednostkowe 
brutto Usług nie będą wyższe niż określone powyżej w ust. 2. punkt 1) - 3), z zastrzeżeniem, iż 
zmiana cen jednostkowych brutto Usług na wyższą może być możliwa wyłącznie w sytuacji, 
o której mowa w ust. 6. lub ust. 9 niniejszego paragrafu.   

8. Wynagrodzenie wymienione w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

                                                 
23 W przypadku przedłużającej się procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje 

   możliwość przesunięcia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy zachowaniu 36-
miesięcznego okresu realizacji Przedmiotu umowy, przy czym rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi z pierwszym 
dniem   miesiąca kalendarzowego. 
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Wykonawca z tytułu należytego wykonania Umowy.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 847), 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
(tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 
wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 
wynikającej ze zmienionych przepisów. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez 
Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących 
udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 
zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub 
jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 3) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone 
przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz 
drugiej Strony umowy o pracę, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych 
składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących udział w realizacji 
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu 
braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

13. Zmiana niniejszej umowy uwzględniająca zmiany wymienione w ust. 9 pkt 1), ust. 9  
pkt 2) i ust. 9 pkt 3) niniejszego paragrafu wymagają podpisania przez Strony umowy aneksu do 
niniejszej umowy. Podpisanie aneksu z wyjątkiem sytuacji, w której następuje zmniejszenie 
stawki podatku od towarów i usług VAT musi być poprzedzone  złożeniem przez Wykonawcę 
wniosku w sprawie zmiany umowy. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć projekt 
kalkulacji cenowej do umowy, uwzględniający przedmiotowe zmiany. Wprowadzenie zmian 
wymienionych w ust. 9 pkt 1), ust. 9 pkt 2) i ust. 9 pkt 3) niniejszego paragrafu nastąpi z chwilą 
podpisania aneksu do umowy. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu, zgodnie z zasadami określonymi                   
w ust. 9-13, o udokumentowaną przez Wykonawcę rzeczywistą kwotę wzrostu kosztów 
zamówienia publicznego, wynikających z wprowadzenia zmian przepisów, o których w ust. 9. 
Ciężar udowodnienia wzrostu poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa w ust. 9             
w całości leży po stronie Wykonawcy. 

 
§ 5 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Przedmiotu umowy oraz do kontrolowania 
przebiegu realizacji umowy Zamawiający wyznacza następujące osoby: 
Pani/Pan: ………………, telefon:……………, adres e-mail:............... 
Pani/Pan: ………………, telefon:……………, adres e-mail:............... 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza 
następujące osoby :   
Pani/Pan: ………………, telefon:……………, adres e-mail:............... 
Pani/Pan: ………………, telefon:……………, adres e-mail:............... 
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3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje 

poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby 
lub osób powołanych do wykonywania czynności określonych w ust. 1-2. 

 
§ 6 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych  
w poniższych przypadkach: 
1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy Kart abonamentowych, o którym 

mowa w § 2 ust. 6 Umowy – kwotę w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 
00/100 groszy) za każdą niedostarczoną w terminie Kartę abonamentową, 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 ust. 9 oraz  Umowy – 
kwotę w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100 groszy) za każdą 
niedostarczoną w terminie Kartę abonamentową, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
kwotę w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

2.  Kara, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy jest należna zarówno w przypadku odstąpienia 
umownego, jak również na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 459 z późniejszymi zmianami). 

3.  W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych w niniejszej 
umowie, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 459 z późniejszymi zmianami). Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje 
utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 Kodeksu Cywilnego. 

4.  Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet 
w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą 
naliczane za każdy przypadek naruszenia odrębnie (dopuszczalność kumulacji kar). 

5.  Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn 
odstąpienia lub wypowiedzenia.   

6.  Wygaśnięcie umowy na skutek jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie 
powoduje utraty prawa Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie umowy. 

7.  Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone w okresie obowiązywania umowy 
nie przekroczy 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1  umowy. 

8.  Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez 
Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 

9.  Postanowienia ust. 1 pkt 1) lub ust. 1 pkt 2) nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły 
wyższej, przez którą na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne 
o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 
Umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne 
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia. 

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

11.  Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z płatności 
faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
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§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy (umowne prawo do odstąpienia od Umowy), jeżeli 
Wykonawca narusza jej postanowienia w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu i żądać 
kary określonej w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy. 

2. Do naruszeń umowy skutkujących odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy zalicza się 
w szczególności następujące przypadki: 
1) opóźnienie przez Wykonawcę w  wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 6  

umowy przekraczające okres 10 dni, 
2) świadczenie Usług, w mniejszej liczbie Obiektów sportowo-rekreacyjnych niż wskazana 

w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących 
się na terenie województw oraz Warszawy we wskazanych lokalizacjach, złożonego w Ofercie 
Wykonawcy, 

3) rozpoczęto likwidację Wykonawcy lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy 
lub złożono oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający wezwie go, pod rygorem odstąpienia, do zmiany sposobu wykonywania 
Umowy wyznaczając jednocześnie dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni kalendarzowych, do 
usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (umowne prawo odstąpienia).  

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wskazanych w art. 145a ustawy Pzp. 

5. Zamawiający jest uprawiony do wykonania umownego prawa do odstąpienia od Umowy, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1) do pkt 3) oraz ust. 3 umowy w terminie 30 dni od daty, w której 
powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy i żądania kar umownych 
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) umowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) do 3), ust. 3,  ust. 4 Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, przy czym wysokość tego 
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie opisane w umowie. 

7. 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

8. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od umowy formę pisemną pod rygorem 
nieważności. 

9. Odstąpienie od umowy nie wyłącza ani nie ogranicza praw Zamawiających do wystąpienia 
przeciwko Wykonawcy z roszczeniami o naprawienie szkody lub z roszczeniami o zapłatę 
zastrzeżonych w umowie kar umownych, jeżeli roszczenia te opierają się na zdarzeniu mającym 
miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy nie 
wyłącza również obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy przewidzianej na wypadek odstąpienia od 
umowy przez Zamawiających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 8 

Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie ma wpływu na 
skuteczność pozostałych postanowień Umowy, o ile nie jest sprzeczne z naturą Umowy lub celem jej 
zawarcia. 

 
§ 9 

1. Wszystkie pisemne powiadomienia między Stronami będą kierowane na następujące adresy: 
 
Zamawiający: Urząd Komunikacji Elektronicznej 
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 ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, 
 Telefon: ………………………, faks: …………………….., adres e-mail: ……….. 
Wykonawca: ......................................................................... 
 ......................................................................... . 
 Telefon: ………………………, faks: …………………….., adres e-mail: ……….. 
2. O ile umowa nie stanowi inaczej pisma i zawiadomienia związane z Umową będą przez Strony 

bądź doręczane bezpośrednio do rąk drugiej Strony, bądź wysyłane listem poleconym. 
3. Strony dopuszczają możliwość wysyłania pism i zawiadomień kierowanych do drugiej Strony za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W takim przypadku wymagane jest potwierdzenie 
prawidłowości przesłania pisma pod numerem telefonu podanym w ust. 1 lub potwierdzenie 
prawidłowości przesłania pisma pod wskazany adres e-mail w ust. 1, a następnie doręczenie 
pisma w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za dzień otrzymania przez Stronę pisma uważa się dzień 
wysłania go faksem lub drogą elektroniczną. 

5. Do doręczania oświadczeń obejmujących ewentualne odstąpienie od Umowy albo 
wypowiedzenie Umowy, nie mają zastosowania postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych wskazanych 
w ust. 1 w przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na 
adres uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone.  

 
§ 10 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów  o ochronie danych osobowych jest: 
1)    Wykonawca –  w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników Programu; 
2)    Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych przez niego 

jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie zamówienia. 
2. Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich 

przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych. 
3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych 

osobowych zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) i wynikających z niej aktów wykonawczych oraz zobowiązuje się do 
ich przestrzegania. Wykonawca oświadcza również, iż znane mu są przepisy 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 ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) oraz 
zobowiązuje się do ich przestrzegania od dnia ich wejścia w życie i do stosowania. tj. od dnia 25 
maja 2018 r. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej 
staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw 
określonych przepisami o ochronie danych osobowych, a także do zachowania w tajemnicy 
udostępnionych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych w szczególności przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, a także stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 
objętych ochroną. 

6. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Programu  na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, wyrażonej przed przystąpieniem do Programu. Dane Osobowe mogą być 
przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z Umowy. 
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7. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników Programu dla celów podatkowych 

i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po 
zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia zamówienia. 
Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych nie uregulowane w niniejszym paragrafie reguluje 
przepisy obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu, poprawiania oraz aktualizacji danych osobowych 
Użytkowników, powierzonych Wykonawcy do realizacji niniejszej Umowy.   

 
§ 11 

1.  Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z umowy. 
2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
3.  Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z niniejszej Umowy powinny być 

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki, w drodze negocjacji między Stronami. 
4.  W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. Przez niepowodzenie negocjacji należy rozumieć 
niepodjęcie negocjacji, odmowę negocjacji lub bezskuteczność negocjacji prowadzonych przez 7 
dni kalendarzowych. 

5.  Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie 
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - w tym art. 144 ust. 1 oraz 
określonych w umowie.  

6.  Zamawiający poza zmianami wymienionymi powyżej w umowie dopuszcza możliwość zmiany 
postanowień umowy za zgodą Stron niniejszej umowy, w zakresie: 
a. wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy przypadku, w którym środki finansowe 

stanowiące zobowiązanie Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy, o których mowa 
w § 4 ust. 1, nie zostaną wykorzystane w okresie realizacji umowy, o którym mowa w § 2 
ust.1, 

b. obniżenia stawek jednostkowych dla poszczególnych kategorii Użytkowników za okres 
jednego miesiąca (okres rozliczeniowy), 

c. zmian regulaminu korzystania z Usług, o ile nie będą sprzeczne z niniejszą umową i nie mniej 
korzystne dla Zamawiającego niż w chwili zawarcia niniejszej umowy. 

7.  Poza przypadkiem określonym w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, zmiany umowy będą mogły 
nastąpić w następujących przypadkach: 
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
2) zmian adresów dostaw Kart abonamentowych znajdujących się w Załączniku nr 4 do wzoru 

umowy – Wykazie adresów dostaw Kart abonamentowych. 
3) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego 
Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły 
uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; 
Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 

5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 
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8.  Zmiany umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego 

nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej w ust. 
5-7 powyżej wywarła wpływ. 

9.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli  Stron. 
10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późniejszymi zmianami),  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 
z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

11.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
 
Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie województw 

oraz Warszawy we wskazanych lokalizacjach; 
Załącznik nr 2 – Kalkulacja ceny ofertowej przeniesiona z formularza ofertowego złożonego 

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 4 – Wykaz adresów dostaw Kart abonamentowych;  
Załącznik nr 5 – Regulamin korzystania z Usług;  
Załącznik nr 6 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;  
Załącznik nr 7 – Oferta Wykonawcy.  
 
 
   ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
  



 

 
Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 233, fax 22 53 49 341 
Strona 37 / 45 

 
Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na 
terenie województw oraz Warszawy we wskazanych lokalizacjach24, w których świadczone będą 
Usługi na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Umowy. 

Lp. 
Lokalizacja: 

województwo/miasto 
Nazwy, adresy obiektów  

1 
Dolnośląskie  

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

2 Kujawsko-pomorskie  

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

3 
Lubelskie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

4 Lubuskie 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

5 
Łódzkie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

6 
Małopolskie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

                                                 
24 Uwaga!!! Liczba wykazanych przez Wykonawcę obiektów w danych lokalizacjach nie może być mniejsza od liczby wymaganej przez 
Zamawiającego w  punkcie III.2. SIWZ (patrz także punkt XXII.3. SIWZ). Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie niższą liczbę obiektów 
sportowo-rekreacyjnych dla któregokolwiek z województw oraz miasta Warszawy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) gdyż,  jej treść nie będzie 
odpowiadała treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty (nie złoży w ofercie) Załącznika nr 1 do wzoru umowy  – Wykazu obiektów sportowo-
rekreacyjnych znajdujących się na terenie województw oraz Warszawy,  stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, to jego oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 
gdyż,  jej treść nie będzie odpowiadała treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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7 
Mazowieckie (bez 

Warszawy) 
 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

8 
Opolskie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

9 
Podkarpackie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

10 
Podlaskie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

11 
Pomorskie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

12 
Śląskie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

13 
Świętokrzyskie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

14 
Warmińsko-mazurskie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 
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15 Wielkopolskie 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

16 
Zachodniopomorskie 

 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w danym województwie wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

17 Warszawa 

1.  …………………………………………….. 
2.  …………………………………………...... 
…  ……………………………………………. 

Ilość (suma) wszystkich obiektów sportowo-
rekreacyjnych w mieście Warszawa wykazanych 
przez Wykonawcę: …………….. 

 

Ilość (suma) 
wszystkich obiektów 

sportowo-
rekreacyjnych 

wykazanych przez 
Wykonawcę25: 

 
 
 

………………………………… 

 
 
 
 
 
........................................................................................................ 
                                 (data, miejscowość, podpis(y) 

 
*Podpis(y) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego 

rejestru   lub   z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub, 
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty. 
  

                                                 
25 W przypadku  błędnego zsumowania liczby obiektów, Zamawiający samodzielnie dokona poprawek. 
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Załącznik nr 2 do wzoru umowy – kalkulacja ceny ofertowej przeniesiona z formularza ofertowego 

złożonego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart 
abonamentowych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz osób 
towarzyszących i dzieci pracowników, zwanych Użytkownikami. 

2. Weryfikacja Użytkowników będzie odbywać się na podstawie karty abonamentowej, 
dopuszczalna jest także weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości oraz podpisu na liście 
obecności. 

3. W ramach abonamentu miesięcznego Użytkownicy muszą mieć dostęp do obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, w każdym z województw oraz Warszawie, oraz muszą mieć 
możliwości skorzystania z oferowanych tam usług sportowo-rekreacyjnych. Wykonawca 
świadczył będzie Usługę na zasadach określonych w niniejszym Załączniku, w nie mniejszej 
liczbie Obiektów sportowo-rekreacyjnych niż wskazana w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – 
Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie województw oraz 
Warszawy we wskazanych.  

4. W ramach abonamentu miesięcznego Użytkownicy (Pracownicy i Osoby towarzyszące)  
muszą mieć możliwość korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym 
charakterze, takich jak m.in.: basen, siłownia, fitness, sauna, joga, taniec. 

5. Dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych należy zapewnić 7 dni w tygodniu, w godzinach 
otwarcia obiektu sportowego, bez limitów i ograniczeń czasowych, przy czym czas trwania 
jednych zajęć w obiekcie nie może być krótszy niż 45 minut, z wyjątkiem zajęć gdzie limit 
czasowy został ustalony ze względów bezpieczeństwa zdrowia i życia Użytkownika. 

6. Użytkownicy nie są  zobligowani do deklaracji korzystania z określonego obiektu 
świadczącego usługi sportowe i rekreacyjne. 

7. Wykonawca w ramach usługi udostępni wszystkim Użytkownikom zgłoszonym przez 
Zamawiającego możliwość korzystania ze wszystkich obiektów i zajęć sportowo-
rekreacyjnych opublikowanych na stronie internetowej Wykonawcy.  

8. Wykonawca umożliwi także korzystanie  z nowo dostępnych usług sportowo-rekreacyjnych 
świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania 
umowy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Dostęp do nowych usług nie spowoduje 
wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie. Aktualna lista usług oraz obiektów będzie 
zawsze dostępna na stronie internetowej Wykonawcy.  

9. Przez obiekt sportowo-rekreacyjny rozumie się podmiot prowadzący działalność sportowo-
rekreacyjną w określonej lokalizacji, w której świadczone są usługi sportowo-rekreacyjne, 
z wyłączeniem obiektów świadczących usługi tylko dla dzieci. 

10. Dofinansowanie Zamawiającego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do kart  
abonamentowych Pracownika wynosi 20,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia złotych, 
00/100 groszy) miesięcznie. 

11. Świadczenie przedmiotu zamówienia powinno odbywać się bez jakichkolwiek dopłat 
w ramach zaproponowanej ceny abonamentowej zapewniającego miesięczny dostęp do 
usług sportowo-rekreacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania dodatkowych 
opłat przez obiekty sportowo-rekreacyjne do wybranych usług, a pojedyncza wartość dopłaty 
w obiekcie nie może przekraczać 25,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100 
groszy), pod warunkiem, że opłaty dodatkowe pobierane są przez nie więcej niż 20 % 
obiektów sportowo-rekreacyjnych oferowanych w każdym z województw oraz Warszawie. 
Dodatkowe opłaty uiszczane są indywidualnie przez Użytkowników i nie obciążają 
Zamawiającego. 
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12. Najpóźniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, Wykonawca 

dostarczy na adresy wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do wzoru umowy, 
określoną liczbę kart abonamentowych uprawniających do korzystania z usług sportowo-
rekreacyjnych przez pracowników oraz osób towarzyszących i dzieci pracowników. Liczba 
Kart zostanie ustalona na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego, przekazywanej 
Wykonawcy nie później niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu 
rozliczeniowego.  

13. Karty abonamentowe dla dzieci mają gwarantować możliwość dostępu  do korzystania 
minimum z basenów. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Wykaz adresów dostaw Kart abonamentowych.  
 

1 Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) (Centrala) 
ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 

2 

 
Województwo dolnośląskie: 
Delegatura UKE we Wrocławiu 
 

ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 15-17 
50-044 Wrocław 

3 

 
Województwo mazowieckie: 
Delegatura UKE w Warszawie 
 

ul. Kasprzaka 2/8 
01-211 Warszawa 

4 

 
Województwo kujawsko-pomorskie:  
Delegatura UKE w Bydgoszczy 
 

ul. Wojska Polskiego 23 
85-825 Bydgoszcz 

5 

 
Województwo lubelskie: 
Delegatura UKE w Lublinie 
 

ul. Zana 38 C 
20-601 Lublin 

6 

 
Województwo łódzkie: 
Delegatura UKE w Łodzi 
 

ul. Nawrot 85 
90-039 Łódź 

7 

 
Województwo lubuskie: 
Delegatura UKE w Zielonej Górze 
 

ul. J. Dąbrowskiego 12 
65-021 Zielona Góra 

8 

 
Województwo małopolskie: 
Delegatura UKE w Krakowie 
 

ul. Świętokrzyska 12 
30-015 Kraków 

9 
Województwo opolskie: 
Delegatura UKE w Opolu 

ul. Łokietka 2 
 45-563 Opole 

10 

 
Województwo podkarpackie: 
Delegatura UKE w Rzeszowie 
 

ul. Grunwaldzka 17 
35-068 Rzeszów 

11 

 
Województwo podlaskie: 
Delegatura UKE w Białymstoku 
 

ul. Warszawska 1a 
15-062 Białystok 

12 

 
Województwo pomorskie: 
Delegatura UKE w Gdyni 
 

ul. Kielecka 103 
81-650 Gdynia 

13 
Województwo śląskie:  
Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich 

ul. Walerego Wróblewskiego 75  
41-106 Siemianowice Śląskie 

http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
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14 

 
Województwo świętokrzyskie: 
Delegatura UKE w Kielcach 
 

ul. Urzędnicza 13 
25-729 Kielce 

15 

 
Województwo warmińsko-mazurskie: 
Delegatura UKE w Olsztynie 
 

ul. Wyszyńskiego 1 
10-457 Olsztyn 

16 

 
Województwo wielkopolskie: 
Delegatura UKE w Poznaniu 
 

ul. Kasprzaka 54 
60-245 Poznań 

17 

 
Województwo zachodniopomorskie: 
Delegatura UKE w Szczecinie 
 

ul. Al. Wyzwolenia 70 
 71-506 Szczecin 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
  

http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!
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Załącznik nr 5 do wzoru umowy 
 
Regulamin korzystania z usług 
 


