
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.rot.swietokrzyskie.travel 

 

Kielce: Dostarczenie mobilnego zestawu promocyjnego w zakresie promocji 

Wschodniego Szlaku Rowerowego - Greenvelo 

Numer ogłoszenia: 73099 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 

Świętokrzyskiego , ul. Ściegiennego 2/32, 25-125 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 

3618057, faks 041 3618057. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rot.swietokrzyskie.travel/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek stowarzyszeń. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie mobilnego zestawu 

promocyjnego w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego - Greenvelo. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa, dostosowanie i wyposażenie samochodu osobowego typu kombi do 

realizacji działań promocyjnych, realizowanych w ramach projektu pn. Trasy Rowerowe w 

Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Opis 

przedmiotu zamówienia uwzględniono w załączniku nr 1 do SIWZ. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o 

którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Przedmiot zamówień 

uzupełniających - zakres przewidziany w rozdziale 2 ust.1 SIWZ. Zakres zamówień 

uzupełniających będzie wynosić do 20% wartości zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 79.34.00.00-9. 

http://www.rot.swietokrzyskie.travel/


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne 

wniesienie wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100). 2. 

Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium 

może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy nr 26 8493 0004 0000 0062 4903 0003 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. W przypadku 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający 

wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale ust. 3 pkt 2 - 5 powyżej może 

zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w 

pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać: Wadium - 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/23/2015/R. Zamawiający wymaga 

załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium. 6. W 

pozostałych przypadkach o których mowa w rozdziale 10 ust. 3 pkt 2 - 5 SIWZ, wymagane 

jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu wystawionego na rzecz 

Zamawiającego (beneficjent - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 

Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce) i złożenie tego dokumentu w 

siedzibie Zamawiającego - siedziba wskazana powyżej. Zaleca się aby oryginał dokumentu 

załączyć do oferty w osobnej kopercie a kopię dokumentu dołączyć do oferty. 7. W 

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w 

rozdziale 10 ust. 3 pkt 3 - 4 powyżej, zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między 

innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. 

Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i 

przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) 

kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej 

terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i 

bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Dokumenty muszą 

zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. Zamawiający zwraca 



wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 13. 10. 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. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na 

wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 13. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 14. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku 

wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie 

Zamawiający dokona zwrotu wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca a)wykaże, że 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał 

należycie: realizację co najmniej 1 dostawy samochodu osobowego wraz z 

oklejeniem zewnętrznym reklamowym (co najmniej logo i nazwa podmiotu); 

realizacja co najmniej 1 dostawy samochodu osobowego typu kombi z 

wyposażeniem dodatkowym, nie będącym elementem wyposażenia 

dostarczanego przez producenta. W przypadku gdy Wykonawca wykonał 

dostawy, które rozliczane były w walutach obcych, to wartość usług należy 



przeliczyć wg kursu określonego w Tabeli A kursów średnich walut obcych 

NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 60 

 2 - Termin przygotowania gotowego, w pełni wyposażonego, mobilnego pojazdu 

promocyjnego - 20 

 3 - Dodatkowe wyposażenie promocyjne - 15 

 4 - Zużycie energii - 2 

 5 - Emisja CO2 - 2 

 6 - Emisja pozostałych zanieczyszczeń - 1 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



Zmiana istotnych postanowień Umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści 

art. 144 ustawy, tj. w przypadkach i na warunkach określonych w paragrafie 9 wzoru umowy, 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.rot.swietokrzyskie.travel 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna 

Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 

Kielce. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 28.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro projektu Trasy Rowerowe w Polsce 

Wschodniej - promocja, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39; 25 - 033 Kielce (Wojewódzki Dom 

Kultury). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: 

Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 

- komponent promocja tras rowerowych.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 
 


