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DEFINICJE: 

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 

- „postępowaniu” - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi hotelarskie  

i restauracyjne na potrzeby organizacji wizyt studyjnych. 

- „specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

- „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

- „Wykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia. 

- „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Białymstoku. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nazwa Zamawiającego: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

Biuro Projektu 

ul. Kombatantów 7 

15-110 Białystok 

NIP 542 30 31 536 

Tel.  85 744 22 14 

Fax. 85 744 22 15 

Adres poczty elektronicznej: projekt@rops-bialystok.pl 

Adres strony internetowej: http://projekt.rops-bialystok.pl 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie 

w szczególności mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – 

Pzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności za nieznajomość wyżej wymienionych aktów prawnych przez 

Wykonawców. 

3. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie 

przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy prowadzone jest w języku 

polskim. 

7. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, 

załączniki zawarte w SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek w niej 

zawartych. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on 

http://projekt.rops-bialystok.pl/


  

„nie dotyczy”. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

9. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybraną część. Oferty powinny 

być złożone w odrębnej kopercie. W przypadku składania oferty na cały zakres, oferowaną cenę 

należy przedstawić oddzielnie na poszczególne części zamówienia. 

10. Zamawiający rozstrzygnie postępowanie, w przypadku gdy: 

1) na każdą z określonych części wpłynie co najmniej jedna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu, 

2) przynajmniej na jedną z określonych części wpłynie co najmniej jedna oferta nie 

podlegająca odrzuceniu, 

3) na całość zamówienia wpłynie wymagana liczba nie odrzuconych ofert. 

11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

12. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Łączną wartość zamówień uzupełniających ustala się na 20% 

wartości zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania.   

17. W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy) informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą 

być udostępnione przez Zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzeżone przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

18. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z listu intencyjnego lub 

umowy regulującej współpracę Wykonawców (umowa konsorcjum). 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie obejmuje cztery części, których przedmiotem są usługi hotelarskie  

i restauracyjne na potrzeby organizacji wizyt studyjnych: 

Część I zamówienia- wizyta studyjna do województwa świętokrzyskiego, 

Część II zamówienia- wizyta studyjna do województwa pomorskiego, 

Część III zamówienia- wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego, 

Część IV zamówienia- wizyta studyjna do województwa śląskiego, 

2. CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV): 

55100000-1 Usługi hotelarskie, 

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe, 

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1.1 do SIWZ dla 

części I zamówienia, w załączniku nr 2.1 do SIWZ dla części II zamówienia, w załączniku nr 

3.1 do SIWZ dla części III zamówienia oraz w załączniku nr 4.1 do SIWZ dla części IV 

zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna liczba uczestników poszczególnych wizyt 

studyjnych, a także liczba osób nocujących może ulec zmianie zarówno w zakresie zmniejszenia jak 

i zwiększenia ilości uczestników. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 



  

wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy, bez naliczania 

jakichkolwiek kar. Trudno jest Zamawiającemu określić w % jak mniejsza lub większa może to być 

ilość. Zamawiający przewiduje, że może to być ilość mniejsza lub większa do 25 %, ale wielkość 

zamówienia uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w wizycie studyjnej. 

Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w 

całości. Liczba osób nocujących podana w niniejszej specyfikacji jest wartością szacunkową. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Wymagany termin i miejsce wykonania zamówienia poszczególnych części zamówienia:  

Część I zamówienia - wizyta studyjna do województwa świętokrzyskiego: 27-30.11.2012r., 

usługi realizowane będą w obiekcie znajdującym się na terytorium miasta Ostrowiec 

Świętokrzyski lub w jego okolicy w odległości do 15 km od centrum. Za centrum 

Ostrowca Świętokrzyskiego uznaje się budynek Urzędu Miasta. 

Część II zamówienia- wizyta studyjna do województwa pomorskiego: 16-19.10.2012r., 

usługi realizowane będą w obiekcie znajdującym się na terytorium Trójmiasta 

Część III zamówienia – wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego: 26-30.11.2012r., 

usługi realizowane będą w obiekcie znajdującym się na terytorium miasta Wrocław lub w 

jego okolicy w odległości do 15 km od centrum. Za centrum Wrocławia uznaje się 

budynek Urzędu Stanu Cywilnego. 

Część IV zamówienia – wizyta studyjna do województwa śląskiego: 23-26.10.2012r., 

usługi realizowane będą w obiekcie znajdującym się na terytorium miasta Siemianowice 

Śląskie lub w jego okolicy w odległości do 15 km od centrum. Za Centrum Siemianowic 

Śląskich uznaje się budynek Urzędu Miasta. 

2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych części zamówienia mogą ulec zmianie. 

Terminy podane przez Zamawiającego w rozdziale 3 SIWZ, są terminami planowanymi, ale z 

uwagi na okoliczności niezależne od Zamawiającego (np. brak zgody instytucji na wizytację w 

danym terminie) terminy te mogą ulec przesunięciu. Zamawiającemu przysługuje możliwość 

zmiany terminu lub rezygnacji z dokonanej rezerwacji terminu na 5 dni przed rozpoczęciem wizyty 

studyjnej 

3. Zamawiającemu przysługuje możliwość rezygnacji z poszczególnych usług zamówienia (np. 

rezygnacja z obiadu dla całej grupy, wynajęcia sali warsztatowej) oraz zmiana dotycząca dnia, w 

którym poszczególna usługa zamówienia zostanie zrealizowana na 5 dni przed rozpoczęciem 

danego działania. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

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

1) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. 

2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy 

i doświadczenia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

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



  

krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również 

wykonuje trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem działaniu będącym przedmiotem zamówienia. 

Wymaga się przeprowadzenia usług danego typu o liczbie uczestników nie mniejszej niż 29 (dla 

każdej z poszczególnych usług). 

3) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że oferowany przez 

niego obiekt hotelarski posiada kategorię minimum 3 gwiazdek nadaną zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

4) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej  

i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia.  

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie  

w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.  

6. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 

niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

5. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.  

1 ustawy, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 

1) Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 

1 do poszczególnych Formularzy ofertowych. 

2) Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i liczby uczestników (wymaga się przeprowadzenia usług danego 

typu o liczbie uczestników nie mniejszej niż 29 osób dla każdej z poszczególnych usług) z 

wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do poszczególnych Formularzy ofertowych. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 

art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – 

z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 2 do poszczególnych Formularzy ofertowych. 



  

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu, o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy. 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć następujące dokumenty: 

1) Dokument potwierdzający, że oferowany przez niego obiekt hotelarski posiada 

kategorię minimum „3 gwiazdek” nadaną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 

2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, że obiekt hotelowy, w którym realizowany będzie przedmiot 

zamówienia, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego przedstawione w opisie 

przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z wykorzystaniem 

wzoru -  załącznik nr 4 do poszczególnych Formularzy ofertowych. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków będzie polegał na zasobach innych 

podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w ust. 2 

niniejszego rozdziału. Dokumenty te podlegają złożeniu wraz z ofertą. 

6. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – 

Załącznik nr 1.2 do SIWZ dla części I zamówienia, Załącznik nr 2.2 do SIWZ dla części 

II zamówienia, Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla części III zamówienia oraz Załącznik nr. 

4.2 do SIWZ dla części IV zamówienia. 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisania oferty przez 

przedstawiciela Wykonawcy (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedłożyć 

ponadto w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie, pełnomocnictwa do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

1) wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” – nie dotyczy to 

pełnomocnictw o jakich mowa w pkt 6. 2) i 3), które powinny być złożone w oryginale lub 

poświadczonej notarialnie kopii. 

2) za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii 

zawierająca jakąkolwiek treść. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, kopie dokumentów 

dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez te podmioty. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub istnieją 



  

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  

o których mowa w SIWZ. 

8) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie  

z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.  

9) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on 

zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w 

formie o jakiej mowa w rozdziale 5 SIWZ pkt. 6.2). 

10) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – 

załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w 

szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na 

wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i form 

dokumentów.  

11) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących 

mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia  

z postępowania.   

8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Jeżeli w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza zostanie wyłoniona oferta 

wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców, przed podpisaniem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, 

przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji 

zamówienia.  

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 

ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego  

z Wykonawców powinno być dołączone do oferty. 

4) Wykonawcy składający ofertę wspólnie, zobowiązani są przedłożyć dokumenty 

wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału odrębnie dla poszczególnych Wykonawców, 

natomiast pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć wspólnie dla wszystkich 

Wykonawców.  

9. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 

 

 



  

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZYWANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta 

elektroniczna). 

2.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e – mail  

podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej 

treścią. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do 

Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej, za pomocą faksu lub poczty 

elektronicznej należy kierować na adresy i numery podane w rozdziale 1 SIWZ. 

5. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 

znakiem postępowania: ROPS.IV.POKL.3321.11/2012 

6. Zamawiający na swojej stronie internetowej: http://projekt.rops-bialystok.pl opublikował 

ogłoszenie z niniejszą SIWZ wraz z załącznikami. 

7. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

stanowisko                    asystent ds. logistyki 

imię i nazwisko            Joanna Nowik 

tel.                                 85 744 22 16 

faks.                               85 744 22 15 

uwagi                            od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

8.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia terminu składania 

ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na całość zamówienia jak i na poszczególne jego 

części. Każdy Wykonawca może złożyć jedną, jednoznacznie opisaną ofertę na całość, kilka 

części lub część zamówienia i zaproponować jedną cenę odpowiednio – na całość, na część lub 

na każdą z kilku części, której nie może zmienić.  

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez Wykonawcę. 



  

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

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

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

9. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

11. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte  

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

12. Oferta musi zawierać: 

1)    Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.2 

do SIWZ dla części I zamówienia, Załącznik nr 2.2 do SIWZ dla części II zamówienia, 

Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla części III zamówienia oraz Załącznik nr 4.2 do SIWZ dla części 

IV zamówienia. 

2)     dokumenty, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ. 

13. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 

ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego  

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób: 

 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

15. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi 

modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 01.10.2012r. do godz. 10.00 na adres: Regionalny 

Ośrodek Polityki społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, pokój 116. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.  

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na 

adres Zamawiającego podany w rozdziale 10 SIWZ, w sposób opisany w rozdziale 9 SIWZ  

i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu 

oferty – opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności. 

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.10.2012r. o godz. 10.10 w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, pok. 14. 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU 

BIURO PROJEKTU 

15 – 110 Białystok, ul. Kombatantów 7 

OFERTA NA USŁUGI HOTELARSKIE I RESTAURACYJNE NA POTRZEBY 

ORGANIZACJI WIZYT STUDYJNYCH 

CZĘŚĆ …….. 

 –nr sprawy ROPS.IV.POKL.3321.11/2012 



  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty oraz ceny jednostkowe oferty w Formularzu ofertowym 

sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 1.2 do SIWZ dla części I 

zamówienia, Załączniku nr 2.2 do SIWZ dla części II zamówienia, Załączniku nr 3.2 do SIWZ 

dla części III zamówienia oraz Załączniku nr 4.2 do SIWZ dla części IV zamówienia. 

2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem. Zastosowanie 

przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

 

12. BADANIE OFERT 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą 

ceną za wszystkie części zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty 

zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa 

oferty w kryterium cena oferty. 

 
gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę 

Cn – najniższa zaoferowana cena 

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej 

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia 

ofert dodatkowych. 



  

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych 

wcześniej ofertach. 

 

14. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

http://projekt.rops-bialystok.pl 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. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej http://projekt.rops-bialystok.pl 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i zamieści taką informację na własnej stronie internetowej http://projekt.rops-

bialystok.pl 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

http://projekt.rops-bialystok.pl oraz w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 

ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcie umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania  

i oceny. 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do swojej siedziby w wyznaczonym terminie do zgłoszenia 

się w celu podpisania umowy. 

2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed 

podpisaniem umowy dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.  

18.   ZAWARCIE UMOWY 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.  

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do poszczególnych Formularzy ofertowych.  



  

3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty faksem lub drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zajdą okoliczności, o których mowa w art. 94 

ust. 2 ustawy, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w 

rozdziale 18 SIWZ pkt 3. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 

6. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli 

w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) jeżeli konieczność 

wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 

7. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 

2) umowa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej, chyba że przepisy szczególne 

wymagają formy szczególnej; 

3) zostanie zawarta na okres wskazany przez Zamawiającego; 

4) podlega unieważnieniu jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy oraz kiedy 

wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ. 

 

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują 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. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. 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. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacje zostały 

przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 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. 



  

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy 

„Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g ustawy. 

 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu 

postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać 

udostępnione w siedzibie Zamawiającego po upływie terminu ich otwarcia. 

3. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na 

wniosek. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:                                                            

Część I  1.1 Opis przedmiotu zamówienia  

1.2  Formularz ofertowy 

1.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

1.2.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

1.2.3 Wykaz usług 

1.2.4 Oświadczenie Wykonawcy  

1.2.5 Wzór umowy  

Część II 2.1 Opis przedmiotu zamówienia  

2.2  Formularz ofertowy 

2.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

2.2.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

2.2.3 Wykaz usług 

2.2.4 Oświadczenie Wykonawcy  

2.2.5 Wzór umowy 

Część III 3.1 Opis przedmiotu zamówienia  

3.2  Formularz ofertowy 

3.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3.2.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

3.2.3 Wykaz usług 

3.2.4 Oświadczenie Wykonawcy  

3.2.5 Wzór umowy 

Część IV 4.1 Opis przedmiotu zamówienia  

4.2  Formularz ofertowy 

4.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4.2.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4.2.3 Wykaz usług 

4.2.4 Oświadczenie Wykonawcy  

4.2.5 Wzór umowy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


