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PI01/011/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego
prowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.
w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego

Przedmiot zamówienia:
Kurs ADR początkowy - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas

Warszawa, 22 luty 2017 r.
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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) składa się z następujących rozdziałów:

ROZDZIAŁ I:

Informacje ogólne

ROZDZIAŁ II: Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty i warunków zawarcia
umowy

Załączniki do SIWZ:
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - Wzór formularza cenowego
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określonego w
pkt. 4.2.1 SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określonego w
pkt. 4.2.2 SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - Projekt umowy
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ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE
1

Informacje o Zamawiającym:

1.1

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi
jednostka organizacyjna: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
zwana dalej PP,
faks: +48 22 656-50-05,
godziny pracy: 08:00 – 16:00.

1.2

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- w sprawach formalnych:
- Marcin Rososiński, tel. 22 656 50 08, e-mail: marcin.rososinski@poczta-polska.pl,
- w sprawach merytorycznych:
- Karolina Szatańska, tel. 22 656 50 18, e-mail: karolina.sztanska@poczta-polska.pl
- Małgorzata Piwnicka, tel. 22 656 53 30, e-mail: malgorzata.piwnicka@poczta-polska.pl
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Opis procedury zamówienia:

2.1

Postępowanie o Zamówienie Odrębne jest prowadzone na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.

2.2

Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.

2.3

PP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie postępowania, zgodnie
z zapisami pkt. 10 SIWZ.

2.4

PP zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2.5

PP zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert i bez podania przyczyn.

2.6

Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja
ze strony PP przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub
zobowiązania do zawarcia umowy.

2.7

PP zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany warunków realizacji zamówienia w trakcie
postępowania.

2.8

PP dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

2.9

PP nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.10 Oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia,

pytania

oraz

informacje,

Strony

przekazują

pisemnie.

PP dopuszcza również przekazywanie ww. korespondencji oraz informacji faksem lub e–mailem,
z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy musi zostać złożona na piśmie pod rygorem nieważności.
3

Opis przedmiotu zamówienia:

3.1

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla wskazanych w pkt. 3.3 pracowników Zamawiającego
kursów ADR początkowych - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych wszystkich klas (zwanych dalej „szkoleniem”).

3.2

Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie programu merytorycznego i założeń organizacyjnych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja
2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012
poz. 619 z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 58 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834, z późn. zm.).
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3.3

Wykaz pracowników do przeszkolenia przedstawia poniższa tabela:
nr
części

3.4

Nazwa części

Liczba
Osób

część 1

Białystok

18

część 2

Bydgoszcz

29

część 3

Olsztyn

15

część 4

Pruszcz Gdański

29

część 5

Szczecin

19

część 6

Koszalin

9

część 7

Zabrze

37

część 8

Rzeszów

19

część 9

Kraków

22

część 10

Kielce

17

część 11

Lublin

20

część 12

Łódź

21

część 13

Poznań

31

część 14

Zielona Góra

4

część 15

Warszawa

29

część 16

Wrocław

34

Szkolenia będą się odbywać w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę na jego koszt,
w miejscowościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, właściwych
dla danej części zamówienia.

3.5

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości realizacji szkoleń w weekendy.

3.6

Zamawiający zastrzega, że gwarantuje realizację szkoleń dla 70% liczby osób, o których mowa w pkt. 3.3,
pod warunkiem, iż umowa nie zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem lub Zamawiający nie odstąpi od niej.
Realizacja szkoleń dla pozostałych 30% liczby osób lub ich część może zostać zamówiona w zależności
od potrzeb i woli Zamawiającego (prawo opcji). Niezrealizowanie szkoleń dla maksymalnie 30% liczby osób
nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu
niezrealizowania umowy.

3.7

Strony ustalają, że w zależności od potrzeb Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy liczba
pracowników do przeszkolenia może zostać zwiększona dodatkowo o maksymalnie 30% w stosunku
do wskazanej w pkt. 3.3 powyżej liczby osób do przeszkolenia, za cenę jednostkową określoną w formularzu
cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio do części zamówienia, na podstawie dokonanego
zgłoszenia Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania ze swojego uprawnienia,
o którym mowa w niniejszym punkcie, a nieskorzystanie z niego nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych
roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

3.8

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu oraz realizacji zamówienia określono w projekcie umowy
(Załącznik nr 5 do SIWZ).
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ROZDZIAŁ II - INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA, SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
OFERTY I ZAWARCIA UMOWY
4

Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

4.1

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do prowadzenia działalności
stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. zgodnie z wymogiem określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834, z późn. zm.) jest wpisany do rejestru
podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzonego przez
marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu
prowadzącego kursy,

4.2

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
4.2.1

Odpowiednio do części zamówienia, na wykonanie której składana jest oferta, w miejscowościach
określonych w pkt. 3.3 SIWZ oraz w Formularzu ofertowym, dysponuje warunkami lokalowymi
i wyposażeniem dydaktycznym spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

(Dz. U. z 2012 poz. 619 z późn. zm.) – dalej

Rozporządzenie, gwarantującymi przeprowadzenie kursów wg. programu i wymagań określonych
w ww. Rozporządzeniu,
4.2.2

Dysponuje wykładowcami prowadzącymi zajęcia w ramach kursów, którzy spełniają wymagania
określone w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 4.2.1 powyżej, tj.:
a)

posiadają

wykształcenie

wyższe

w

szczególności

w

zakresie

właściwości

towarów

niebezpiecznych, konstrukcji lub eksploatacji opakowań, cystern lub środków transportu
przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa
przewozu towarów niebezpiecznych, oraz co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w dziedzinie
objętej tematyką prowadzonych kursów, lub
b)

odpowiednio do prowadzonych zajęć w ramach kursów - posiadają świadectwo doradcy do spraw
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych.

5

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą

5.1

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do
osób fizycznych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z informacją
o adresie zamieszkania osoby fizycznej (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

5.2

Formularz ofertowy – zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (w oryginale).

5.3

Formularz cenowy – zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (w oryginale).

5.4

Zaświadczenie potwierdzające wpis Wykonawcy do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu
przewozu towarów niebezpiecznych wydane przez marszałka województwa właściwego ze względu
na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy (w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem), zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 4.2.1
SIWZ.
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5.5

Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 4.2.1 SIWZ (oryginał) –
zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

5.6

Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 4.2.2 SIWZ (oryginał) zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

5.7

Pełnomocnictwo, w sytuacji gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem).

5.8

W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki
cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z umową spółki cywilnej, z której wynikają zasady
reprezentacji wspólników działających w ramach spółki cywilnej (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem) albo tylko umowę spółki cywilnej, gdy z jej treści wynika uprawnienie
do skutecznej reprezentacji spółki cywilnej przez osoby podpisane na dokumentach złożonych
w postępowaniu.

5.9

PP nie przewiduje wniesienia wadium.
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Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ

6.1

Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań dotyczących SIWZ oraz przedmiotu zamówienia
i warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pytania zostaną złożone w jednej z form określonych
w pkt. 2.10 SIWZ. Termin na zadawanie pytań upływa na 3 dni robocze przed upływem terminu składania
ofert.

6.2

PP może zdecydować, czy udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie.

6.3

Odpowiedzi na pytania PP przesyła wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu.

6.4

Wykonawca może zgłosić, przed złożeniem oferty, zastrzeżenia do wymagań SIWZ dyskryminujących
jednego lub grupę Wykonawców.

7

Zmiany do SIWZ

7.1

PP przed upływem terminu składania ofert, ma prawo modyfikować zapisy SIWZ, w ramach odpowiedzi
udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy.

7.2

Zmiany w SIWZ PP przesyła wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

7.3

W trakcie postępowania PP może doprecyzować lub zmieniać dowolne wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia.
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Opis sposobu przygotowania oferty

8.1.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8.2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części.

8.3.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.4.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

8.6

Ofertę należy złożyć w opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności i nienaruszalności oferty
do terminu otwarcia ofert. Opakowanie należy oznakować w niżej podany sposób:
a) nazwa i adres Wykonawcy,
6
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b) adresat: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00–940 Warszawa,
z dopiskiem: OFERTA – Przeprowadzenie szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
– PI01/011/2017 - nie otwierać do dnia 06 marca 2017 r.
8.7

Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę
w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
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Termin i miejsce składania ofert

9.1

Termin składania ofert upływa dnia 06 marca 2017 roku o godz. 14:00.

9.2

Oferty należy dostarczyć do: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, I piętro – sekretariat Pionu Infrastruktury.
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Analiza ofert i negocjacje warunków zamówienia.

10.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do

wezwania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

lub do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
10.2 W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy lub uznaniu jej za nieważną, PP przesyła pisemną informację
wyłącznie do tego Wykonawcy.
10.3 Negocjacje zostaną przeprowadzone z Wykonawcami zaproszonymi do danego etapu postępowania oraz
spełniającymi wymagania zawarte w SIWZ.
10.4 W trakcie postępowania PP będzie prowadziła negocjacje z wybranymi Wykonawcami. Negocjacjom mogą
podlegać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki realizacji przedmiotu zamówienia,
a w szczególności cena za wykonanie zamówienia oraz termin realizacji.
10.5 W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
10.6 Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może zaprosić wybranych Wykonawców do złożenia nieodwoływanej
oferty ostatecznej, zgodnej z informacjami i dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego.
11

Zawarcie umowy

11.1 Wszelkie informacje od przedstawicieli PP, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy oraz
kwalifikacji do kolejnego etapu postępowania nie stanowią obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez PP
umowy z Wykonawcą.
11.2 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez PP.
11.3 Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
11.4 Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty Wykonawcy
oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
12

Unieważnienie postępowania o Zamówienie Odrębne
Na każdym etapie postępowania o Zamówienie Odrębne, PP zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo
do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania przyczyn. W takim przypadku informacja
o unieważnieniu postępowania jest kierowana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

13

Zamknięcie postępowania o Zamówienie Odrębne
PP zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert
i bez podania przyczyn. W takim przypadku informacja o zamknięciu postępowania jest kierowana
do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
7
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14

Inne
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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PI01/011/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy*:

Nazwa (firma)/ Imię i nazwisko
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Siedziba/adres zamieszkania i adres wykonawcy
Nr telefonu............................................................... Nr faksu .......................................................................................
E-mail ............................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Dane dotyczące Pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony):
Nazwa (firma)/ Imię i nazwisko
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Siedziba/adres zamieszkania i adres wykonawcy
Nr telefonu............................................................... Nr faksu .......................................................................................
E-mail ............................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

* - w przypadku spółek cywilnych należy powtórzyć tyle razy, ile jest konieczne
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Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
W związku z ogłoszonym postępowaniem, w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na przeprowadzenie
kursów ADR początkowych - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych wszystkich klas (zwanych dalej „szkoleniem”), składamy ofertę na wykonanie zamówienia
zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio do części zamówienia.
1. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie programu merytorycznego i założeń
organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2012 poz. 619 z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 58 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834, z późn. zm.).
3. Oświadczamy, że szkolenia zostaną zrealizowane we wskazanych poniżej miejscowościach (należy
wypełnić tylko dla części, na wykonanie których składana jest oferta, pozostałe zaleca się przekreślić
lub wpisać „nie dotyczy”):
Numer części

Nazwa części

Miejscowość,
w której zrealizowane zostanie szkolenie
3

1

2

Część 1

Białystok

Część 2

Bydgoszcz

Część 3

Olsztyn

Część 4

Pruszcz Gdański

Część 5

Szczecin

Część 6

Koszalin

Część 7

Zabrze

Część 8

Rzeszów

Część 9

Kraków

Część 10

Kielce

Część 11

Lublin

Część 12

Łódź

Część 13

Poznań

Część 14

Zielona Góra

Część 15

Warszawa

Część 16

Wrocław

4. Oświadczamy, że posiadamy możliwość realizacji szkolenia w weekendy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu
terminu składania ofert.
10

.

8. W przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do:
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez PP na warunkach określonych w SIWZ,
dostarczenia przed zawarciem umowy dokumentów niezbędnych do jej zawarcia.
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (proszę wymienić wszystkie):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
...................................................................................
(podpis, pieczęć)
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PI01/011/2017

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy/ Imię i nazwisko
.............................................................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
.............................................................................................................................................................................

Liczba

Numer części

Nazwa części

1

2

3

Część 1

Białystok

18

Część 2

Bydgoszcz

29

Część 3

Olsztyn

15

Część 4

Pruszcz
Gdański

29

Część 5

Szczecin

19

Część 6

Koszalin

9

Część 7

Zabrze

37

Część 8

Rzeszów

19

Część 9

Kraków

22

Część 10

Kielce

17

Część 11

Lublin

20

Część 12

Łódź

21

Część 13

Poznań

31

Część 14

Zielona Góra

4

Część 15

Warszawa

29

Część 16

Wrocław

34

osób

Cena za
przeszkolenie
jednej osoby bez
podatku VAT (zł)
4

Stawka
podatku
VAT (%)
5

Łączna
wartość bez
podatku VAT
ogółem (zł)
(kol.3 x kol.4)
6

Kwota
podatku
VAT
(zł)
7

Cena oferty
z podatkiem
VAT (zł)
(kol 6 + kol 7)
8

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
...................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
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PI01/014/2017

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa (firma)/ Imię i nazwisko

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

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONEGO
W PKT. 4.2.1 SIWZ
Składając

ofertę

w

postępowaniu

prowadzonym

w trybie

przetargu

odrębnego

nieograniczonego

na przeprowadzenie kursów ADR początkowych - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego
towarów

niebezpiecznych wszystkich klas, oświadczamy, że Odpowiednio do części zamówienia,

na wykonanie której składana jest oferta, w niżej wymienionych miejscowościach, dysponujemy warunkami
lokalowymi i wyposażeniem dydaktycznym spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu
przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 poz. 619 z późn. zm.) – dalej Rozporządzenie, gwarantującymi
przeprowadzenie kursów wg. programu i wymagań określonych w ww. Rozporządzeniu,

Miejscowość
Numer części

Nazwa części

1

2

Część 1

Białystok

Część 2

Bydgoszcz

Część 3

Olsztyn

Część 4

Pruszcz Gdański

Część 5

Szczecin

Część 6

Koszalin

Część 7

Zabrze

Część 8

Rzeszów

Część 9

Kraków

Część 10

Kielce

Część 11

Lublin

Część 12

Łódź

Część 13

Poznań

Część 14

Zielona Góra

Część 15

Warszawa

Część 16

Wrocław

(należy wypełnić tylko dla części, na wykonanie
których składana jest oferta, pozostałe zaleca się
przekreślić lub wpisać „nie dotyczy”)
3

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
......................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: .........................................
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PI01/014/2017

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa (firma)/ Imię i nazwisko

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

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONEGO
W PKT. 4.2.2 SIWZ

Składając

ofertę

w

postępowaniu

prowadzonym

w trybie

przetargu

odrębnego

nieograniczonego

na przeprowadzenie kursów ADR początkowych - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych wszystkich klas, oświadczamy, że dysponujemy wykładowcami prowadzącymi
zajęcia w ramach kursów, którzy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra

Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu
towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 poz. 619 z późn. zm.) tj.:
a)

posiadającymi wykształcenie wyższe

w szczególności w zakresie właściwości towarów niebezpiecznych,

konstrukcji lub eksploatacji opakowań, cystern lub środków transportu przeznaczonych do ich przewozu,
ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, oraz
co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w dziedzinie objętej tematyką prowadzonych kursów⃰, lub
b)

odpowiednio do prowadzonych zajęć w ramach kursów - posiadają świadectwo doradcy do spraw
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, w zakresie przewozu drogowego
niebezpiecznych

towarów

⃰.

⃰ niepotrzebne skreślić

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
......................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: .........................................
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PI01/014/2017

Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
(po rozstrzygnięciu postępowania projekt umowy zostanie zmodyfikowany zgodnie z częścią/częściami,
której/których wykonanie będzie powierzone danemu Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą)

zawarta w dniu ............................................. r. w Warszawie, pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960,
kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez:
1) .................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................

a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS):
……....

(firmą) z siedzibą w ….…, ul. …, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd

Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:…, o numerze NIP …, REGON:...,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1) .................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................

lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej):
………..…. (imię i nazwisko) działającym/ą pod firmą ………z siedzibą w…., ul. …, wpisanym/ą do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez .…, pod numerem …, o numerze NIP …, REGON ......., zwanym/ą
dalej „Wykonawcą”

przy czym każda nich zwana jest dalej również „Stroną” lub obydwie łącznie „Stronami”.

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ
na ważność niniejszej umowy oraz że dane te są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność
jej zawarcia.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na rzecz jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Pionu Kapitału Ludzkiego
w wyniku udzielenia Zamówienia Odrębnego, realizowanego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego,
na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.
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§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach niniejszej umowy przeprowadzić dla
wskazanych w § 2 pracowników Zamawiającego kurs ADR początkowy- szkolenie podstawowe w zakresie
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (zwany dalej „szkoleniem”).
2. Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie programu merytorycznego i założeń organizacyjnych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 poz. 619
z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 58 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834, z późn. zm.).

§2
1. Wykaz pracowników do przeszkolenia przedstawia poniższa tabela:
nr
części

Nazwa części

Liczba
osób

część 1

Białystok

18

część 2

Bydgoszcz

29

część 3

Olsztyn

15

część 4

Pruszcz Gdański

29

część 5

Szczecin

19

część 6

Koszalin

9

część 7

Zabrze

37

część 8

Rzeszów

19

część 9

Kraków

22

część 10

Kielce

17

część 11

Lublin

20

część 12

Łódź

21

część 13

Poznań

31

część 14

Zielona Góra

4

część 15

Warszawa

29

część 16

Wrocław

34

2. Szkolenia będą się odbywać w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę na jego koszt,
w miejscowościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, właściwych
dla danej części zamówienia.
3. Szczegółowe harmonogramy realizacji szkoleń, ze wskazaniem ich terminów oraz form realizacji, będą ustalane
w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Uzgodnione szczegółowe harmonogramy wymagają
zatwierdzenia przez obydwie Strony w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Strony dopuszczają
dwie możliwe formy realizacji szkoleń, to jest:
a) organizacja odrębnych szkoleń grupowych dla pracowników Zamawiającego (w przypadku, gdy
skompletowana grupa będzie liczyła minimum 10 osób);
b) dołączanie uczestników do grup otwartych organizowanych przez Wykonawcę.
16
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4. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi (każda z osobno) za realizację umowy, w tym
uprawnionymi do składania zamówień i do kontaktów dotyczących realizacji szkoleń są:
nazwa
części

imię i nazwisko

nr
telefonu

e-mail

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
część 12
część 13
część 14
część 15
część 16

5. Ze strony Wykonawcy osobą/osobami odpowiedzialną/nymi (każda z osobna) za realizację umowy oraz
uprawnioną/nymi

do

kontaktów

jest/są:

…………………………………………………………,

nr

tel:

……………………………………….. e-mail: …………………………………………………………………
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o zmianie osób wymienionych w ust. 4 i 5 powyżej
w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na poniższe adresy:
a) ze strony Zamawiającego: ………………….. , e-mail: …………………..
b) ze strony Wykonawcy: ……………………….. , e-mail: ………………….
7. Zamawiający zastrzega, że gwarantuje realizację szkoleń dla 70% liczby osób, o których mowa w ust. 1
powyżej, pod warunkiem, iż umowa nie zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem lub Zamawiający nie odstąpi
od niej. Realizacja szkoleń dla pozostałych 30% liczby osób lub ich część może zostać zamówiona
w zależności od potrzeb i woli Zamawiającego (prawo opcji). Niezrealizowanie szkoleń dla maksymalnie 30%
liczby osób nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy
z tytułu niezrealizowania niniejszej umowy.
8. Strony ustalają, że w zależności od potrzeb Zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy liczba
pracowników do przeszkolenia może zostać zwiększona dodatkowo o maksymalnie 30% w stosunku
do wskazanej w ust. 1 powyżej liczby osób do przeszkolenia, za cenę jednostkową określoną w § 7 ust. 2
odpowiednio pkt a)-p), na podstawie dokonanego zgłoszenia Zamawiającego. Zamawiający nie jest
zobowiązany do skorzystania

ze swojego uprawnienia, o którym

mowa

w niniejszym

ustępie,

a nieskorzystanie z niego nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
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9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż
na 4 tygodnie przed upływem okresu obowiązywania umowy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym
mowa w ust. 7. W przypadku powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji, Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji szkoleń zgodnie z wolą i potrzebą Zamawiającego w terminach uzgodnionych
pomiędzy Stronami.
10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż
na 4 tygodnie przed upływem okresu obowiązywania umowy o zamiarze skorzystania z uprawnienia, o którym
mowa w ust. 8. W przypadku powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z uprawnienia do zwiększenia liczby
osób do przeszkolenia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji szkoleń w terminach uzgodnionych
pomiędzy Stronami.

§3
Wykonawca, w ramach ustalonej ceny, zobowiązuje się w szczególności do:
1) zapewnienia

wykwalifikowanej

kadry

wykładowców,

posiadającej

odpowiednie

uprawnienia

do prowadzenia określonego rodzaju zajęć w ramach szkoleń oraz gwarantującej pełną realizację
programu merytorycznego szkoleń na najwyższym poziomie oraz optymalne wykorzystanie czasu
przeznaczonego na szkolenie,
2) przeprowadzenia

szkoleń

zakończonych

egzaminem

państwowym,

wg

programu

i

założeń

organizacyjnych, określonych w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2,
3) opracowania, przygotowania i dostarczenia na miejsce szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych
(dalej jako: „Materiały”) i udostępnienia ich uczestnikom szkolenia. Zamawiający ma prawo do korzystania
z Materiałów do użytku wewnętrznego bez ograniczeń terytorialnych na czas

nieoznaczony

na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Materiałów.
Wykonawca oświadcza, że w razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami
do Materiałów skierowanymi do Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego z takich roszczeń
lub zapłaci odszkodowanie,
4) sprawowania merytorycznej kontroli nad przebiegiem szkoleń,
5) wydania

każdemu

uczestnikowi

szkolenia,

który

zdał

egzamin

państwowy,

zaświadczenia

potwierdzającego ukończenie szkolenia,
6) zapewnienia sali szkoleniowej z dostępem do światła dziennego, odpowiedniej do liczebności szkolonych
grup, wyposażonej w niezbędny sprzęt oraz pozwalającej na efektywne prowadzenie zajęć teoretycznych
(w oparciu o ramowy program stanowiący Załącznik nr 1 do Rozporządzenia o którym mowa w § 1 ust. 2
w zakresie kursu ADR początkowego dla szkoleń podstawowych oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu
objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz
postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii) zlokalizowanej w miejscowości określonej
w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy,
7) sporządzenia, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym zrealizowane zostały
szkolenia, raportów cząstkowych (dalej jako: „Raport/y Cząstkowy/e”), podsumowujących zrealizowane
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szkolenia dla danej części (zawierających następujące dane: miejscowość realizacji szkolenia, liczba osób,
termin, status: zaliczony/niezaliczony), wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Jeśli w danym
miesiącu nie zrealizowano szkolenia, nie ma obowiązku sporządzenia Raportu Cząstkowego za ten
miesiąc.

§4
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy list uczestników szkoleń, zawierających imiona
i nazwiska uczestników, za pomocą poczty elektronicznej.

§5
Zamawiający zastrzega sobie w szczególności:
1) prawo wglądu i kontrolowania przebiegu szkoleń,
2) możliwość zmiany ustalonego terminu szkolenia, o czym jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę
pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, na co najmniej 4 dni robocze przed pierwotnie określonym
terminem; w takim wypadku nowy termin wymaga wspólnego uzgodnienia przez Strony.

§6
1. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym zrealizowane zostały szkolenia zakończone
egzaminem, Wykonawca sporządzi Raporty Cząstkowe, o których mowa w § 3 pkt 7, dla każdej części.
2. Ze strony Zamawiającego zatwierdzenia Raportów Cząstkowych w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Raportu Cząstkowego dokonują:
nazwa
części

imię i nazwisko

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
część 12
część 13
część 14
część 15
część 16
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że otrzymany Raport Cząstkowy zawiera błędy lub braki,
które uniemożliwiają jego zatwierdzenie, Zamawiający zwróci raport Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych
19

.

od daty jego otrzymania, ze wskazaniem elementów wymagających poprawy. Procedura ta jest powtarzana do
czasu zatwierdzenia Raportu Cząstkowego przez Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że jeśli w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu Cząstkowego przez
Zamawiającego nie zostanie on zwrócony do Wykonawcy w celu dokonania poprawek, oznacza to, że Raport
Cząstkowy został zaakceptowany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Przesyłając Raport Cząstkowy,
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o skutkach niezwrócenia Raportu
Cząstkowego w terminie 7 dni. W przypadku braku takiej informacji Zamawiający może zwrócić Raport
Cząstkowy Wykonawcy w celu dokonania poprawek także po upływie 7 dni.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 dla pracowników w liczbie określonej w § 2 ust. 1
powyżej, przy spełnieniu wymogów określonych w § 3, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej
kwocie…………….…. zł netto (słownie: ……………………….), stanowiące iloczyn kwoty określonej w ust. 2
poniżej, to jest ceny za przeszkolenie jednej osoby i liczby przeszkolonych osób, w tym dla:
a)

części 1 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

b)

części 2 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

c)

części 3 - …………..….zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

d)

części 4 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

e)

części 5 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

f)

części 6 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

g)

części 7 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

h)

części 8 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

i)

części 9 - …………….. zł netto (słownie: ……………………………………………………….…………..)

j)

części 10 - ………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

k)

części 11 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

l)

części 12 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

m) części 13 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)
n)

części 14 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

o)

części 15 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

p)

części 16 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

2. Cena za przeszkolenie jednej osoby wynosi dla:
a)

części 1 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

b)

części 2 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

c)

części 3 - …………..….zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

d)

części 4 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

e)

części 5 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

f)

części 6 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

g)

części 7 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

h)

części 8 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….……………..)

i)

części 9 - …………….. zł netto (słownie: ……………………………………………………….…………..)
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j)

części 10 - ……………..zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

k)

części 11 - ……………..zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

l)

części 12 - ……………..zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

m) części 13 - ……………..zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)
n)

części 14 - ……………..zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

o)

części 15 - ……………..zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

p)

części 16 - …………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………..)

3. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zgodnie z § 2 ust. 7, wynagrodzenie określone w ust.
1 będzie proporcjonalnie niższe i obliczone będzie jako iloczyn ceny za przeszkolenie jednej osoby i liczby
przeszkolonych osób.
4. W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w § 2 ust. 8, maksymalna kwota
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy łącznie …………………. zł
netto (słownie ………………).
5. Wynagrodzenie określone w niniejszym § 7 zawiera wynagrodzenie z tytułu korzystania z Materiałów.
6. Ustalone Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej
z obowiązujących przepisów.
7. Stawka wynagrodzenia netto za jedną osobę określona w ust. 2 jest stała w okresie obowiązywania umowy
oraz jest niezależna od formy realizacji kursu, określonej w § 2 ust. 3.
8. Stawka wynagrodzenia netto za przeszkolenie jednej osoby jest stała również w przypadku potrzeby
przeszkolenia osób objętych obowiązkiem szkolenia, w wyniku wyodrębnienia nowej Spółki w ramach Grupy
Kapitałowej PP.
§8
1. Podstawą wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę będą zatwierdzone Raporty Cząstkowe, o których mowa
w § 3 pkt 7 oraz w § 6.
2. Wynagrodzenie do wysokości określonej w § 7 ust. 4 umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ………………………………….., na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur
VAT, wystawionych w terminie do 7 dni od daty zaakceptowania Raportu Cząstkowego, o którym mowa
w § 3 pkt 7 oraz w § 6. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.
Zamawiający nie ponosi skutków zwrotu nieprawidłowo wystawionej/ych faktur/y.
3. Faktury będą wystawiane na następujące adresy:
nazwa
części

nazwa odbiorcy, adres

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
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część 10
część 11
część 12
część 13
część 14
część 15
część 16
4. Termin płatności wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia
umownego netto, wymienionej w § 7 ust. 1 lit. a)-p) odpowiednio dla danej części zamówienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia umowy, o którym mowa
w § 11 ust. 4 w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego netto, wymienionej w § 7 ust. 1 lit. a)-p)
odpowiednio dla danej części zamówienia.
3. W przypadku nieprzeprowadzenia szkolenia w wyznaczonym terminie z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia netto za każdą
nieprzeszkoloną osobę, według stawki dla danej części zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 2. lit. a)-p).
4. W przypadku nieprzeprowadzenia szkolenia dla danej grupy szkoleniowej lub dla danego uczestnika szkolenia
(niezależnie od formy, w jakiej szkolenie jest realizowane) w pełnym wymiarze programowym i godzinowym
określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za to
szkolenie.
5. Jeżeli szkoda przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie
cywilnym.
6. Naliczone kary umowne dokumentowane będą notą księgową, płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 10
1.

Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pracowników
Zamawiającego w celu i zakresie umożliwiającym Wykonawcy należytą realizację postanowień umowy.

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę
przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.), oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy.
W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
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3. Wykonawca oświadcza, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników
Wykonawcy, przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po zakończeniu umowy.

§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy Zamawiający składa pisemnie na adres wskazany w § 12 ust. 5 poniżej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykonawca może wówczas żądać wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania odpowiedniej części umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Zamawiający składa pisemnie
na adres wskazany w § 12 ust. 5 poniżej.
4. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego wyłącznie z przyczyn leżących po Jego stronie. W takim
przypadku zastosowanie ma treść § 9 ust. 2 umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Wykonawca
składa pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy.

§ 12
1. Jakiekolwiek zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksu, pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej.
2. Zmiana danych zawartych w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz w § 2 ust. 4, 5 i 6, § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 3
nie stanowi zmiany umowy i wymaga pisemnego lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowania drugiej
Strony, bez potrzeby sporządzania aneksu.
3. Zmiana terminów realizacji szkoleń wymaga pisemnych lub za pomocą poczty elektronicznej uzgodnień
pomiędzy Stronami, bez potrzeby sporządzania aneksu.
4. Zmiana lokalizacji sali szkoleniowej w trakcie trwania umowy wymaga wystąpienia przez Wykonawcę
do Zamawiającego o wyrażenie zgody. Zamawiający ma prawo niewyrażenia zgody na dokonanie zmiany
lokalizacji. Zgoda Zamawiającego nie może spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 7.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich aktualne
adresy dla korespondencji są następujące:
a) Zamawiający: jak w § 8 ust. 3,
b) Wykonawca: ……………………………………………………………………………...
6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 5 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres wskazany
w ust. 5, uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
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§ 13
1. Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania wartości umowy,
o której mowa w § 7 ust. 4 przed tym terminem, w zależności od tego, która z przesłanek nastąpi wcześniej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Spory między Stronami powstałe w związku z zawarciem umowy i jej wykonywaniem rozstrzygnie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Stron.
Zamawiający

Wykonawca

Załącznik do umowy:
•

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
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