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Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2014 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach  

ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8  
 

Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę” 

 
I. TERMINY 

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod numerem 141948-2014. 

1.1  W siedzibie Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń  w dniu 25.04.2014 r.   

1.2  Na stronie internetowej Zamawiającego  w dniu  25.04.2014 r. 

2. Termin i miejsce składania ofert, wniesienie wadium: 

2.1 Termin składania ofert:  16.05.2014  r.  do godz. 9.00 - pokój  102 (sekretariat), ZNiO,  ul. Szewska 37 
we Wrocławiu. 

2.2. Termin i miejsce otwarcia ofert : 16.05.2014 r. o godz. 9.30 - pokój 213, ZNiO, ul. Nankiera 17, 
Wrocław. 

2.3. Termin i miejsce wniesienia wadium: 16.05.2014 r. do godz. 9.00 -  kasa – Dział Finansowo – 
Księgowy - pokój 212, ZNiO,  ul. Nankiera 17, Wrocław. 

3. SIWZ w formie drukowanej do pobrania w siedzibie Zamawiającego (pok. 207, w budynku przy ul. 
Nankiera 17), za zaliczeniem pocztowym oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Zamawiającego –  www.oss.wroc.pl (zakładka – zamówienia publiczne) 

 

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich  
adres: ul. Szewska 37, 50 – 139  Wrocław  
tel. (071) 344 – 44 – 71  
fax. (071) 344 – 85 – 61  
witryna www: www.oss.wroc.pl 
e-mail: znio@znio.pl 
e-mail do kontaktów w sprawie zamówienia: magdalena.dworzynska@znio.pl 

 

III. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp. 

2. Zamówienie udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę zastosowanie mają  przepisy 
ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
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9. Zamawiający nie przewiduje  wymagań związanych z realizacją  zamówienia, o których mowa w art. 
29 ust. 4 ustawy Pzp.  

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  

12. Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

15. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp. 

16. W przypadku skorzystania z uprawnień zapisanych w art. 26 ust. 2 b Pzp Wykonawca składający 
ofertę będzie zobowiązany do udowodnienia, że podmioty, na którego osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia albo potencjale technicznym lub wiedzy i doświadczeniu będzie polegać przy 
realizacji zamówienia, posiadają uprawienia, kwalifikacje i inne cechy wymagane od każdego 
Wykonawcy składającego ofertę. W tym celu Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  

17. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, 
Zamawiający zastosuje średni kurs NBP aktualny na dzień ogłoszenia o zamówieniu. 

18. Podstawą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca winien 
skalkulować w cenie ofertowej wszelkie koszty składające się na wykonanie zamówienia.  

19. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w 
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

20. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

21. Ceny usług  w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie. 

22. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje pozyskane od 
Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia, których ujawnienie mogłoby narazić 
Zamawiającego na szkodę.  

23. Wykonawca będzie działał w sposób zapewniający profesjonalną i kompetentną realizację 
zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi.  

24. Warunki realizacji są zawarte w załączniku nr 7 do siwz – wzór umowy.   

25. Zadanie jest dofinansowanie  ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  
„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. 

26. UBEZPIECZENIE - Wykonawca winien najpóźniej w dniu podpisania umowy z 
Zamawiającym przedstawić ważną, aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu   
prowadzenia działalności gospodarczej  z określeniem sumy gwarancyjnej min. 500.000,00 zł na 
jedno i wszystkie  zdarzenia ubezpieczeniowe. Polisa winna być ważna przez okres od 
podpisania  umowy do chwili wygaśnięcia rękojmi. (z możliwością przedłużania). 

27. Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed podpisaniem umowy: 

27. 1)    Przed popisaniem umowy Wykonawca przedstawi: 

a) Umowę wykonawców składających ofertę wspólną,  

b) Jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie będzie 
wynikało z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu złożonego wraz z ofertą, 
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia przed podpisaniem umowy dokumentu 
(dokumentów), z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania Wykonawcy np. 
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stosownych pełnomocnictw  (pełnomocnictwo  winno być przedstawione w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), 

c) Umowę z podwykonawcą (jeśli dotyczy), 

d) Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia w wymaganych – terminie 
ważności, zakresie i kwocie. 

27. 2) Niedopełnienie obowiązków wynikających z postanowień punktu  1)  – zostanie uznane przez 
Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.  

27. 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy – 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

28) W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 
walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs NBP aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych. 

29) W sprawach nieuregulowanych niniejszą siwz (i odpowiednio ogłoszeniem o zamówieniu), bądź w 
sytuacji rozbieżności zapisów siwz (odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu) w stosunku do 
przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie  mają bezwzględnie 
obowiązujące przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

30) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę– 604.791,00 zł brutto.  

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Kody CPV: 79342200-5, 79341400-0, 92200000-3, 39294100-0, 22462000-6, 72413000-8  

2. Przedmiotem zamówienia jest:  Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę”. 

Plan promocji obejmuje następujące rodzaje działań: 
  

I - Wydarzenia informujące o postępach w realizacji projektu: 

a)Briefing na otwarcie Projektu; 

b) Konferencja popularno – naukowa poświęcona nowoczesnym muzeom i roli funduszy EOG i 

funduszy norweskich w intensywnym rozwoju muzealnictwa i oprawy dostępu do dóbr kultury 

w Polsce; 

c)  Konferencja prasowa na zakończenie Projektu; 

d)konferencja dla przewodników, izb turystycznych oraz biur podróży, której celem jest 

przedstawienie wyników projektu, roli funduszy EOG i funduszy norweskich oraz możliwości 

współpracy z Muzeum Pana Tadeusza; 

e)  Plenerowa wystawa planszowa na zakończenie projektu; 

f)  Happening z udziałem szkół promujący projekt Muzeum Pana Tadeusza oraz podkreślający 

rolę funduszy EOG i funduszy norweskich w realizacji zadania. 
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II - Kampanie: 

a) Kampania w prasie  

b)Kapania radiowa 

c)Informacje w telewizji 

d)Kampania w Internecie 

 

III - Tablice informacyjne oraz druki, materiały informacyjne i reklama w przestrzeni 
publicznej: 

a) Tablice informacyjne 

b)  Druki, materiały informacyjne i reklama w przestrzeni publicznej. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera załącznik A do siwz (będący jednocześnie 
załącznikiem nr 1  do umowy). 

 

V. DEFINICJE: 

Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) tj. przedsiębiorcę w 
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności 
publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność 
w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze 
działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 

Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych 
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 



 

 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-6/2014 7

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie 
zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

 

VI. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA/ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści siwz.  Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego  nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający  może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
skłania wniosku,  o którym mowa w pkt 1.  

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana Wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał siwz bez ujawnienia źródła zapytania,  oraz zostaną one udostępnione na stronie 
internetowej ZNiO – www.oss.wroc.pl 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  
treść siwz. Dokonaną zmianę siwz  Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano siwz oraz zmianę udostępni na w/w stronie internetowej ZNiO. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamiesza informację na 
stronie internetowej ZNiO.  

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Rzeczowy termin wykonania zamówienia – 18 kwiecień 2016 r.  

2. Całkowity termin wykonania zamówienia - 29 kwietnia 2016r.  - przy czym terminy szczegółowe 
wykonania poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (stanowiącym załącznik nr A do siwz) 

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
wykażą, że spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie- 
zrealizowali:  

tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie- zrealizowali: 
 
nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5  działań 
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promocyjno - informacyjnych, tj. zakończonych i rozliczonych kampanii promocyjno – informacyjnych 
o zasięgu ogólnopolskim,  o łącznej kwocie 400.000 zł brutto PLN, zawierających łącznie min. działania 
tj.:  

a) kampania prasowa 
b) kampania internetowa 
c) konferencja tematyczna 
d) spoty radiowe 
e) spoty TV 

 
UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentacji  kampanii oraz jej wyników 
– wymienionych w załączniku nr 5 do siwz 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa 
w Rozdziale VIII, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1, 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem złożonej przez 
niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1, dokonana zostanie zgodnie z 
formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w dziale X niniejszej siwz. Z treści załączonych do oferty dokumentów i 
oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż postawione przez Zamawiającego warunki Wykonawca 
spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów z rozdziału IX siwz.  

5. 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 nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp 
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia stosownych odpowiednich oświadczeń oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków uprawniających do udziału w niniejszym postępowaniu o 
zamówienie publiczne- zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 231).  

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp a określonych w dziale IX niniejszej siwz, Zamawiający żąda 
złożenia następujących dokumentów:  
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1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp 
(załącznik nr 2 do siwz).  

2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie 
(załącznik nr 5 do siwz).  

2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas Wykonawca zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda 
złożenia następujących dokumentów:  

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do 

siwz). 

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 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 Pzp, wystawionego, nie 
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;  

(w przypadku spółki cywilnej – wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenie 
Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione oddzielanie na każdego 
wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dot. spółki cywilnej), 

4) Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,  

5)  Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do 
siwz). 

5. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do 

siwz). 

2) aktualnego odpisu 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, wystawionego, nie wcześniej, 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:   

1)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa: 

1.1. w pkt 3 ppkt 2), 3), 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony, nie 
wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

1.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt. 2), 3), 4) -  
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem.  

2)  Uwaga – dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

7. Inne dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:  

1) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu 
do oferty, o którym mowa w pkt. 3.2) lub oferta została złożona przez Wykonawców ubiegających 
się o zamówienie wspólnie, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w 
postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

2) Formularz ofertowy  (załącznik nr 1 do siwz), 

3) Dowód wpłaty wadium,  

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy – (załącznik nr 6 do siwz). 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące 
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

1) Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający 
przyjmie, że wymagania, o których mowa w dziale IX pkt 1.2) mogą spełniać tylko niektórzy z tych 
Wykonawców, tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione 
łącznie. Dokumenty, o których mowa w dziale IX pkt. 1.2) - zostaną ocenione pod kątem łącznego 
spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcom.  

2) Dokumenty, o których mowa dziale IX pkt. 3.1) – 3.5) składa każdy z Wykonawców występujący 
wspólnie o zamówienie.  



 

 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-6/2014 11 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza oraz podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, 
przedstawicieli Wykonawców.  

Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę 
przedmiotu zamówienia i Zamawiającego, nazwę wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie, wskazanie Lidera, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy osób 
upoważnionych do reprezentowania danych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o 
zamówienie) wg zasad określonych w dokumencie rejestrowym, a także informację o zakresie 
pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 
141 ustawy Pzp).  

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik 
pozostałych Wykonawców (Lider).  

6) Zamawiający przed popisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy 
regulującej współpracę Wykonawców.  

(Dodatkowo umowa regulująca współpracę winna określać: zakres obowiązków każdego z 
Wykonawców przy realizacji umowy z Zamawiającym, termin związania umową, na czas nie 
krótszy niż czas wynikający z umowy z Zamawiającym, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej 
i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu umowy). 

9. Forma dokumentów:  

1)  Wszystkie dokumenty załączone do oferty  (z wyjątkiem pełnomocnictwa, które Wykonawca składa 
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) muszą 
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane na każdej stronie 
dokumentu przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w następujący sposób: 
podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis).  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów,  na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2 ustawy Pzp, kopie dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z udzieleniem zamówienia publicznego udziela upoważniony 
przedstawiciel  Zamawiającego:  

-  Kwestie formalne : P. Magdalena Dworzyńska,  e-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl 

- Kwestie merytoryczne: Mariusz Prasał – Specjalista ds. Promocji i Marketingu, e-mail: 
mariusz.prasal@znio.pl  
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
faxem na numer 71/ 344 85 61 lub e-mailem magdalena.dworzynska@znio.pl. W godz. 7:00 – 15:00.  
Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu lub maila. 

3. Przesłanie dokumentu e-mailem lub faksem, bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji 
potwierdzenia, uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub mail zostało doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 
określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna zastrzeżona 
jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

6.  Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane przez Wykonawców zapytania.  

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 

2.500,- zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniężnej – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 100, poz. 
1158 z późn. zm.).  

3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w 
Banku Zachodnim WBK S.A. IV O/Wrocław nr 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242., z dopiskiem – 
„Przetarg nieograniczony DZP-2621-6/2014”. 

 Wadium winno być na koncie Zamawiającego, nie później nie przed upływem terminu składania 
ofert. 

  Dowód (kopia) potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.  
4. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

a) nazwa i adres Zamawiającego; 
b) określenie przedmiotu zamówienia; 
c) nazwę i adres Wykonawcy, 
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie:  
 Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę 

zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że: (nazwa Wykonawcy) w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, lub w przypadku 
kiedy nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z poniższych warunków zgodnie z art. 46 ust. 
5 w ustawy Pzp:  
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie,  
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
5. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć 

wraz z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą.  
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6. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium w formie 
niepieniężnej załączyć do oferty, natomiast oryginał  umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał 
dowodu wniesienia wadium”. 

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

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

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
terminem składania ofert.  

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

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie.  
UWAGA:  W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien 
zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w okoliczności.  

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

13. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.  

14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności 
wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie 
skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
Pzp).  

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 terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

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

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty brutto należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do siwz). Cena oferty 
powinna uwzględniać sumowanie zgodne z kalkulacją poziomu zaawansowania przewidzianego w 
Harmonogramie rzeczowo- finansowym, zgodnie z narzuconymi parametrami.  

2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich brutto i netto, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
podatku VAT, naliczonego zgodnie z obowiązującymi, w terminie składania oferty, przepisami. 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą 
omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku Vat.  

3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, 
i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym 
zakresie obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w 
niniejszej siwz.  

4. Cena oferty została ustalona na okres ważności umowy i nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy.  

5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku.  

6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto obejmującą podatek od towarów i usług. 

7. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz konsekwencje 
rachunkowe dokonanych  poprawek uznając za prawidłowe, w przypadku działań matematycznych, 
elementy składowe- poprzez prawidłowe przeprowadzenie w/w działań matematycznych. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 

2. Oferta powinna być sporządzona na formularzach, stanowiących załączniki do siwz. Do oferty powinny 
zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane przez postanowienia siwz wymienione w rozdz. IX 
niniejszej siwz. 

3. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami siwz, tj.: 

a) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma 
nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, dokumenty sporządzone w językach obcych 
muszą być przetłumaczone na język polski. 

b) wszystkie zapisane strony  oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami, a wszystkie 
poprawki lub korekty powinny zostać parafowane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, 

c) strony oferty winny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. Całość oferty 
powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, 

d) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię 
i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i 
nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać 
imię i nazwisko podpisującego, 

e) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę,  

f) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości 
co do jej prawdziwości.  

4. Oferta złożona przez Wykonawcę, winna być opisana następująco: 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2014 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w 
przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8  



 

 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-6/2014 15 

Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 
przez kulturę” 

nie otwierać do 16.05.2014 r. do godz. 9.30” 

 

XV. ODRZUCENIE OFERTY 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert. 

6) zawiera błędy  w obliczeniu ceny,  

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

XVI. MIEJSCE, SPOSÓB  ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2014 r. do godz. 9.00 w pok. 102 
(sekretariat,) Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław. 

2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej 
wpływu do siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia 
przekazanego przed terminem składania ofert. 

4. Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do pok. 102 (sekretariat) 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław w nieprzekraczalnym terminie 
16.05.2014 r. do godz. 9.00 a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE” wraz z określeniem: Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2014 
„Promocja projektu Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 
przez kulturę”. 

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona 
po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
Wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie 
odwołania.  

6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 
dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

7. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających 
oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany 
zostaną dołączone do oferty.  
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8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podaje kwotę 
(brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

a) ilość kopert, które  zostały złożone w postępowaniu, 

b) nazwę (firmę) i adres Wykonawców, 

c) informacje dotyczące ceny lub ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

10. Informacje  wymienione w punkcie 7 i 8  Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu, na ich wniosek. 

11. Protokół wraz z załącznikami, tj: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składanymi przez 
Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający 
udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że 
oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

12. Nie ujawnione zostaną informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na 
formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.  

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY  WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1.1  Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 

1.2  Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które 
oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców 
w zakresie kryterium. 

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 

4. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium Cena – 
100 % . 

5. Punktacja za kryterium „Cena” zostanie obliczona w następujący sposób.: 

 

l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

1)  Cena  100 % 

 

Kryterium „cena oferty brutto” –  100 % będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez 
Wykonawcę  na  formularzu cenowym. (załącznik nr 1 do siwz) 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 

                                    C min 

  C   = ---------------------  x  100   
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                                            C x               

C- liczba punktów uzyskanych za kryterium cena 

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ważnych ofert 

C x – cena oferty badanej 

6. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz siwz i uznana została za najkorzystniejszą, tj. 
uzyskała maksymalną liczbę punktów.  

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

9. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez Zamawiającego zgodnie z 
art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek) a w przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona.  

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

 

XVIII.      OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 
 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.  

3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wymaganym terminie lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 

XIX.       SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – 
oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy  Pzp. 

3.  Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających  lub mogących mieć wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 
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XX.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE 
OFERTY 

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców 
faxem lub mailem podając w szczególności: 

a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie 
miało miejsce; 

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce; 

d) informację o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

2) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłane mailem lub faxem do 
Wykonawców przez Zamawiającego.  

3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; 

b) na stronie internetowej Zamawiającego – www.oss.wroc.pl;  

4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

XXI.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany  jest do wniesienia  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości  10  % ceny ofertowej zamówienia. 

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach: 

a) pieniądzu – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 
że zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych,  

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4.  W przypadku złożenia znwu w formie pieniężnej, kwotę należy wnieść przelewem na konto w Banku 
Zachodnim WBK S.A. IV O/Wrocław nr 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242., z dopiskiem – 
„Przetarg nieograniczony DZP-2621-6/2014”. 

5.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli 
oferta została złożona wspólnie przez kilku Wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane 
stwierdzenia: 

a) wykaz wszystkich Wykonawców składających ofertę,  

b) o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot 
zamówienia nie został wykonany należycie, 

c) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w 
punkcie 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z Wykonawców wspólnie 
wykonujących zamówienie, 
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d) termin ważności.  

6.  Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić w całości przed zawarciem 
umowy.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być 
bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

8. W przypadku wniesienia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub 
gwarancji bankowych, treść dokumentów winna zawierać zapis zapewniający Zamawiającemu 
możliwość doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty w terminie 3 dni od terminu upływu 
ważności gwarancji.  

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zapieczenia na jedną lub kilka 
form.  

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości 
zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później nie w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady.  

 

XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY, PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA 
ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY  

 

1. Umowa zostanie  zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik do siwz  (załącznik nr 7 do siwz). 

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  

3. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo do wszelkich czynności 
związanych z zawieraniem umowy.  

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności w formie aneksu.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy.  

 

XXIII.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179 – 198 Pzp. 
2.  Przesłanki wniesienia odwołania: 
2.1. 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.  

2.2.  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
4) odrzucenia oferty odwołującego.  

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
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2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

3. Termin wnoszenia odwołań: 
3.1. Odwołanie wnosi się:  

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;  

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

3.2.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;  

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 
ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;  

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki; 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:  
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 

zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 
wolnej ręki albo zapytania o cenę.  

3.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
lub termin składania wniosków. 
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3.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

Dnia 25.04.2014 r. 

                 Zatwierdził  

 

      Dyrektor ZNiO 

 (-) dr Adolf Juzwenko 
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Załącznik Nr 1 

 
Miejsce i data …………………… 

 
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2014 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę” 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

Formularz ofertowy 

1. Niniejszą ofertę składa : 

 Nazwa adres 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w przypadku Wykonawców występujących 

wspólnie Pełnomocnik lub umocowany przedstawiciel Pełnomocnika Wykonawców występujących 

wspólnie) 

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

3.            Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową (suma I + II + III): 

I. Wydarzenia informujące o postępach w realizacji projektu 

II. Kampanie 

III. Tablice informacyjne oraz druki, materiały informacyjne, reklama w przestrzeni publicznej 

 

Cena brutto: …………………………………………………………………………………………..zł 

(słownie): ……………………………………………………………………………………..……….. 

w tym: 

Cena netto: ………………………………………………………………………………….………..zł 

(słownie): ………………………………………………………………………………………..…….. 
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oraz 

Stawka podatku VAT …..…….. %, zgodnie ze stanem prawnym na dzień składania oferty: 

Kwota VAT: ………………….zł 

(słownie): ……………………………………………………………………………………….…….. 

Rozbicie kwot na lata wg zaawansowania harmonogramu rzeczowo finansowego Projektu 

2014 rok 2015 rok 2016 rok 

Procent zaawansowania wg 

harmonogramu rzeczowo – 

finansowanego Projektu – 8 % 

Procent zaawansowania wg 

harmonogramu rzeczowo – 

finansowanego Projektu – 17  % 

Procent zaawansowania wg 

harmonogramu rzeczowo – 

finansowanego Projektu – 75 % 

 

   

 

Cena brutto: ……………… zł 

Cena netto: ……………….zł 

Podatek Vat: ……………… zł 

 

Cena brutto: ……………… zł 

Cena netto: ……………….zł 

Podatek Vat: ……………… zł 

 

Cena brutto: ……………… zł 

Cena netto: ……………….zł 

Podatek Vat: ……………… zł 

   

 

4. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ. 

3. Oferuję(emy) wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, wyjaśnieniami do 
SIWZ oraz jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami.  

4. W cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia,  

5. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 
przez 30 dni. 

6. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i 
terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

7. W przypadku wybrania mojej/naszej oferty deklaruję(emy) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zgodnie z zapisami siwz. 

8. Składam(y) niniejszą Ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

9. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 

10. Przedmiot zamówienia zamierzam/y zrealizować bez udziału  / z udziałem podwykonawców.  

11. Część zamówienia, której wykonanie zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/om obejmuje: 

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

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

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

12. Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) muszą być oznaczone klauzulą „Nie 
udostępniać – Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

 

 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji  
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Załącznik nr 2 
 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2014 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę” 

 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 

 
 
 

Przystępując do udziału  w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w w/w przetargu 

nieograniczonym, oświadczam/my że spełniamy warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp. 

 
 

 
 
  
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji  
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Załącznik nr 3 

 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2014 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę” 

 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
 

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art.  24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.  zm.) 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w w/w przetargu nieograniczonym, 
oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia  mnie/nas  z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 
 
 

 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji  
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Załącznik nr 4 
 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2014 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę” 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

 
 
 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w w/w postępowaniu oświadczam, że na dzień składania ofert 
Wykonawca *: 
 
 
    nie należy do grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 
 
        należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* należy zaznaczyć właściwie przy użyciu znaku X 
 
UWAGA: Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  
 
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji  
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Załącznik nr 5 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2014 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę” 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 
 

Nazwa usługi 

Odbiorca 
(Zamawiający): 

- nazwa  

- adres 

-  telefon 
kontaktowy 

 

Szczegółowy opis usługi 

Wartość 
kontraktu  

(netto) 

 

 

 

Data 
wykonania 

usługi  

(daty od 
…………

… 
(pożądane)

- 
do………

……..) 

 
 

Nazwa 
Wykonawcy 

usługi 

    
  

    
  

    
  

 
 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowód potwierdzający należyte wykonywanie wskazanych w tabeli 
powyżej usług. 
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji  
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Załącznik Nr 6  
 

Miejsce i data …………………… 

 
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2014 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8  
 

Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez 
kulturę” 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

 

Wstępny Harmonogram Umowy - załącznik do raportu miesięcznego 
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X                             

XI                             

XII                             

20
16

 

I                             

  

75% 

II                             

III                             
do 18 
IV                             

 
 
 
 
 

 

UWAGA: w pola zaznaczone kolorem proszę wpisać -  szacowane wstępnie kwoty brutto w tys. zł dla  
poszczególnych działań z uwzględnieniem założonego przez Zamawiającego podziału procentowego 
budżetu na poszczególne lata.  
Wstępny Harmonogram Umowy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy. 
Harmonogram Realizacji Umowy będzie aktualizowany i przekazywany Zamawiającemu do akceptacji jako załącznik do wymaganych Raportów.  
W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, Harmonogram Realizacji Umowy może ulec zmianie na wniosek każdej ze Stron i za ich zgodą. 
 
 
Data ................................                                                   ………………..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji  
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Załącznik nr 7 

 

WZÓR UMOWY 

 

dot. realizacji zadania pn. Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę”, DZP-2621-6/2014 

(zwana dalej „Umową”) 

 

zawarta w dniu ..................... we Wrocławiu pomiędzy: 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich ul. Szewska 37, 50 – 139 Wrocław wpisanym do KRS 
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod nr 0000090878  
reprezentowanym przez : 
dr Adolfa Juzwenkę  - Dyrektora  Zakładu  
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 a: 

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi „Stronami” w dalszej części Umowy, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.  907 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „PZP”. 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług pn. Promocja projektu 
„Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę”, w 
ramach których wykonane będą w szczególności następujące rodzaje działań: 

 
a) Kategoria I – Wydarzenia informujące o postępach w realizacji Projektu 

a)Briefing na otwarcie Projektu; 
b) Konferencja popularno – naukowa poświęcona nowoczesnym muzeom i roli funduszy EOG i 
funduszy norweskich w intensywnym rozwoju muzealnictwa i oprawy dostępu do dóbr kultury w 
Polsce; 
c)  Konferencja prasowa na zakończenie Projektu; 
d)konferencja dla przewodników, izb turystycznych oraz biur podróży, której celem jest 
przedstawienie wyników projektu, roli funduszy EOG i funduszy norweskich oraz możliwości 
współpracy z Muzeum Pana Tadeusza; 
e)  Plenerowa wystawa planszowa na zakończenie projektu; 
f)  Happening z udziałem szkół promujący projekt Muzeum Pana Tadeusza oraz podkreślający rolę 
funduszy EOG i funduszy norweskich w realizacji zadania. 

 
b) Kategoria II - Kampanie 
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a) Kampania  w prasie,  
b) Kampania radiowa,  
c) Kampania w telewizji, 
d) Kampania  w Internecie, 

 
c) Kategoria III -  Tablice informacyjne oraz druki, materiały informacyjne i reklama w 

przestrzeni publicznej   
1) Opracowanie ulotek, kartek pocztowych informujących o realizowanym projekcie oraz ich 

kolportaż w regionie; 
2) Opracowanie plakatów oraz ich ekspozycja w głównych miastach Polski; 
3) Umieszczenie bilbordu na gmachu głównym Zakładu Narodowego Ossolińskich przez 

cały okres trwania projektu; 
4) Materiały reklamowe - długopisy, pamięci USB,  teczki. 

2. Szczegółowy opis zlecanych usług, w szczególności w odniesieniu do harmonogramów i procedur 
przedkładania propozycji, koncepcji, projektów, materiałów, wzorów, planów, założeń, próbek - przez 
Wykonawcę, procedur akceptacji i opiniowania ze strony Zamawiającego, nanoszenia poprawek i zmian 
przez Wykonawcę, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik A do 
siwz i jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy.  

 
3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę” współfinansowanego ze środków ze środków w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”,  
z uwzględnieniem n/w dokumentów: 

a) Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej wraz z wymaganiami dot. informacji i 
promocji 

b) Wymogi dotyczącymi informacji i promocji, stanowiące załącznik nr 4 do Regulacji na 
temat wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata 2009-2014, 

c) Wskazówki dla Operatorów ws. Przygotowania Planu Komunikacji 
d) OPZ (załącznik nr 1 do umowy) 

Powyższe dokumenty są zawarte na stronie internetowej 
http://www.eog.gov.pl/dokumenty/informacja_i_promocja/strony/default.aspx 
 

§ 2. 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy, Gwarancja jakości, rękojmia za wady 

A.  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz możliwości techniczne 
niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty, ze starannością 
wymaganą przy pracach tego rodzaju.  

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy przy użyciu własnych materiałów i urządzeń technicznych. 

4. Wykonawca do wykonania Przedmiotu Umowy zapewni wysoko wykwalifikowany personel. Za 
prawidłowy dobór potrzebnego personelu odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca powinien 
ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich 
obowiązków wymienionych w Umowie. 
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5. Personel Wykonawcy powinien biegle władać językiem polskim w mowie i w piśmie. W przeciwnym 
razie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy dla 
swojego personelu. 

6. Wykonawca ma prawo powierzyć do wykonania świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy podwykonawcom, jedynie za zgodą Zamawiającego. 

W przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, które zamierza on powierzyć 
podwykonawcom, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu umowę z podwykonawcą, wskazującą 
min. zakres prac,  termin ich wykonania oraz zasady określające ustalanie wysokości i terminów i 
sposobów płatności wynagrodzenia podwykonawcy. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania prac określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

 

7. Powierzenie wykonania świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie 
zmienia zobowiązań, ani odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za działania, uchybienia 
lub zaniedbania własne. 

8. Zamawiający ma prawo wglądu w proces realizacji Umowy na każdym etapie jej realizacji. 

9. Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli 
dokumentacji związanej z realizacją Umowy oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów, na 
każde żądanie Zamawiającego. 

10. Wykonawca ujawni osobie wskazanej przez Zamawiającego, a także instytucjom kontrolnym, 
wszelkie takie poufne informacje i inne jakich Zamawiający w sposób uzasadniony może zażądać w 
celu sprawdzenia przestrzegania Umowy przez Wykonawcę. 

11. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub orzeczeń właściwych organów, 
wszelkie dokumenty i informacje otrzymane od Zamawiającego i wytworzone przez Wykonawcę w 
związku z wykonywaniem Umowy mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione lub 
ujawnione przez Wykonawcę osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Nie 
mogą również zostać użyte przez Wykonawcę w celu innym, niż wykonanie niniejszej Umowy. 

12. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów i informacji przed 
dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 

B. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) zgodnie z przepisami art. 
577 - 581 Kodeksu cywilnego oraz postanowieniami Umowy na okres 24 miesięcy.  

2. Dokument Umowy stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonej przez innych 
gwarantów. 

3. Okres Gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Okres Gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający wskutek wady nie mógł korzystać z przedmiotu objętego 
Gwarancją. Dla wymienionych lub naprawionych w ramach Gwarancji przedmiotów, termin 
Gwarancji biegnie od nowa, od dnia przekazania Zamawiającemu odpowiednio przedmiotu umowy 
objętego Gwarancją z usuniętą wadą. 

4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia w okresie Gwarancji usterek lub wad przedmiotu objętego 
Gwarancją Wykonawca dokona nieodpłatnie usunięcia stwierdzonych usterek lub wad na każde 
wezwanie Zamawiającego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od momentu ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Jeżeli usunięcie usterek nie będzie możliwe w tym terminie, Wykonawca ustali z 
Zamawiającym termin usunięcia usterek – na tę okoliczność zostanie spisany protokół podpisany 
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przez Strony. Usuwanie usterek i wad w ramach Gwarancji może być dokonane również przez 
Zamawiającego upoważnionego do tego przez Wykonawcę, w ramach odrębnego pisemnego 
porozumienia określającego zasady i zakres takiego upoważnienia. Powyższe nie ogranicza uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.  

5. W związku z wykonaniem napraw, usuwania wad i usterek w okresie Gwarancji Wykonawca nie 
będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami z tym związanymi np. z tytułu zastosowania 
materiałów użytych do naprawy, kosztami dojazdu lub transportu, kosztami robocizny, delegacji, itp. 
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość kosztów z tym 
związanych. 

6. Zgłoszenie usterki lub wady będzie dokonywane pisemnie lub faxem na  
nr …………… z potwierdzeniem pisemnym do siedziby Wykonawcy w dniu roboczym w godzinach 
800 – 1500. Zamawiający może usunąć wady lub usterki w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli 
wady lub usterki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub w przypadku nie przystąpienia 
przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w 
ciągu 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

7. Strony ustalają, że nie wyłączają uprawnień z tytułu rękojmi za wady dla całości Przedmiotu Umowy, 
który objęty jest 12 – miesięcznym okresem rękojmi za wady, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Strony, na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady Przedmiotu Umowy w ten sposób, iż okres jej trwania dla świadczeń z zakresu Przedmiotu 
Umowy objętych Gwarancją, odpowiada okresom Gwarancji, określonym w Umowie. 

 

§ 3. 

Terminy wykonania przedmiotu umowy, harmonogram realizacji przedmiotu umowy 

1. Rzeczowy termin wykonania zamówienia – 18 kwiecień 2016 r.  

2. Całkowity termin wykonania zamówienia - 29 kwietnia 2016r.  - przy czym terminy 
szczegółowe wykonania poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia. (stanowiącym załącznik nr1 do umowy) 

 

A. 

I Kategoria działań -  Wydarzenia informujące o postępach w realizacji projektu  
 

I. Briefing na otwarcie projektu.  
Termin i miejsce realizacji: IV kwartał 2014 r., Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we 
Wrocławiu. 
 

II. Konferencja popularno-naukowa poświęcona nowoczesnym muzeom i roli funduszy EOG i 
funduszy norweskich w intensywnym rozwoju muzealnictwa i poprawy dostępu do dóbr 
kultury w Polsce. 
Termin i miejsce realizacji: IV kwartał  2015 r, jeden dzień, teren miasta Wrocław 
 

III. III konferencja prasowa na zakończenie projektu.  
Termin i miejsce realizacji: I/II kwartał – nie później niż do 29 kwietnia 2016 r., Kamienica pod 
Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu. 
 

IV. IV konferencja dla przewodników, izb turystycznych oraz biur podróży, której celem jest 
przedstawienie wyników projektu, roli funduszy EOG i funduszy norweskich oraz 
możliwości współpracy z Muzeum Pana Tadeusza. 
Termin: I/II kwartał  2016 r. – nie później niż - do 18 kwietnia 2016 r. 
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V. Plenerowa wystawa planszowa na zakończenie projektu.  

Termin: Wstępny termin wystawienia plansz przewidziane w okresie - I kwartał 2016 roku. 
 

VI. Happening  z udziałem szkół promujący projekt Muzeum Pana Tadeusza oraz 
podkreślający rolę funduszy EOG i funduszy norweskich w realizacji zadania. 
Termin: I/II kwartał  2016 r. nie później niż do 18 kwietnia 2016 r.  

 
II Kategoria działań -  Kampanie: 
 
1. Kampania w prasie: 
1) seria czterech artykułów sponsorowanych w wybranych gazetach lokalnych – co najmniej o zasięgu 
wojewódzkim -  Termin wykonania - II kwartał 2014 r. 
2) artykuł sponsorowany w ogólnopolskiej gazecie codziennej; czterostronicowy dodatek specjalny do 
jednego z dzienników lokalnych o zasięgu regionalnym oraz 3 artykuły sponsorowane o różnej treści, w 
jednym z dzienników lokalnych o zasięgu regionalnym - Termin wykonania - I/II kwartał 2016 r.  – 
ciągłość: Styczeń-kwiecień 2016 r.:  
3)Reklama w tygodnikach opiniotwórczych.  
Termin: I/II kwartał 2016 r., - ciągłość:  luty-do 18 kwietnia  2016 r. 
 
2. Kampania radiowa 
Termin: I/II kwartał 2016 r.; ciągłość - marzec – do 18 kwietnia 2016 r.  
 
3. Kampania w telewizji 
2)Specyfikacja: realizacja reportażu lub filmu dokumentalnego w miesiącach styczeń-marzec 2016; 
emisja – do 18 kwietnia 2016 r. 
 
4.  Kampania w Internecie 
 
1)Zaprojektowanie responsywnej strony internetowej Muzeum Pana Tadeusza w celu zamieszczania 
informacji  o postępach w realizacji projektu oraz umieszczenia informacji o darczyńcach, 
dofinansowania z funduszy EOG i funduszy norweskich, w dwóch wersjach językowych: polskiej i 
angielskiej.  
Założenia: dostarczanie nowych materiałów i  informacji -co najmniej raz w miesiącu. 
 
2) Stworzenie  wizualizacji inwestycji oraz innych ciekawych materiałów w najlepszy sposób oddających 
skalę Projektu i dostarczenie ich Zamawiającemu 
Założenie: przekazywanie nowych wizualizacji i innych materiałów raz na kwartał w okresie od 
podpisania umowy do grudnia 2015, natomiast od stycznia do kwietnia 2016 r. włącznie, wg potrzeb 
Zamawiającego 
 
3) Zamieszczanie informacji o projekcie w Internecie w serwisach związanych z kulturą, turystyką, 
edukacją i historią. Termin: od 1 lutego do 18 kwietnia  2016 r. Grupa docelowa: odbiorcy 
poszczególnych mediów. 
 
III Kategoria działań  -  Tablice informacyjne oraz druki, materiały informacyjne i reklama w 
przestrzeni publicznej 
 
1. Tablice informacyjne 
1) Miejsce i termin: II kwartał 2014 r. – nie później niż do 30.06.2014 r., Gmach Główny Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu oraz Kamienica pod Złotym Słońcem 
we Wrocławiu. 
 
2) Wmurowanie na stałe tablicy pamiątkowej z informacją o darczyńcach Muzeum Pana Tadeusza. 
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Miejsce i termin: II kwartał  2016 r. nie później niż do 29 kwietnia 2016 r., Kamienica pod Złotym 
Słońcem. 
 
2. Druki, materiały informacyjne i reklama w przestrzeni publicznej 

1) Opracowanie ulotek, kartek pocztowych i innych materiałów informacyjnych  informujących o 
realizowanym projekcie oraz ich kolportaż w regionie.  
Termin: ulotki oraz kartki pocztowe w III kwartale 2014 r. oraz w I kwartale 2016 r. 

2) Opracowanie plakatów oraz ich ekspozycja w 5 głównych miastach Polski. 
Plakaty:  30 szt. – II kwartał 2014 r., 100 szt. I kwartał 2016 r. 

3) Opracowanie i umieszczenie bilbordu na gmachu głównym Zakładu Narodowego Ossolińskich 
przez cały okres trwania projektu – pierwsza wersja w II kwartale  2014 r. i druga w II kwartale 
2016 r. 

4) Materiały reklamowe - Założenia: termin wykonania: w trakcie realizacji, w miarę potrzeb  

 

B. 

1. Realizacja poszczególnych elementów świadczonych usług będzie przebiegała w terminach 
określonych harmonogramem wykonania wszystkich świadczeń Wykonawcy wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy (dalej: „Harmonogram Realizacji Umowy”).  

2. Harmonogram Realizacji Umowy będzie uwzględniał wymagania dotyczące terminów wykonania 
świadczeń Wykonawcy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy wynikających z Opisu 
Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) i uwzględniał Harmonogram Realizacji Projektu 
przewidywany w siwz.  

3. Harmonogram Realizacji Umowy będzie aktualizowany i przekazywany Zamawiającemu do 
akceptacji jako załącznik do wymaganych Raportów. W przypadku zaistnienia okoliczności 
niezależnych od Stron, Harmonogram Realizacji Umowy może ulec zmianie na wniosek każdej ze 
Stron i za ich zgodą. 

4.  Za termin zakończenia realizacji Umowy, strony przyjmują dzień zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego. 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy wynosi: 

a) netto:  ……………….. zł (słownie: ……………….. złotych)  

b) brutto:  ……………….. zł (słownie: ……………….. złotych)  

c) w tym podatek VAT: :  ……………….. zł (słownie: ……………….. złotych).  

2. Rozbicie kwot na lata wg zaawansowania harmonogramu rzeczowo - finansowego Projektu: 

 
2014 rok 2015 rok 2016 rok 

Procent zaawansowania wg 

harmonogramu rzeczowo – 

finansowanego Projektu – 8 % 

Procent zaawansowania wg 

harmonogramu rzeczowo – 

finansowanego Projektu – 17  % 

Procent zaawansowania wg 

harmonogramu rzeczowo – 

finansowanego Projektu – 75 % 
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Cena brutto: ……………… zł 

Cena netto: ……………….zł 

Podatek Vat: ……………… zł 

Cena brutto: ……………… zł 

Cena netto: ……………….zł 

Podatek Vat: ……………… zł 

Cena brutto: ……………… zł 

Cena netto: ……………….zł 

Podatek Vat: ……………… zł 

 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego wystawionej zgodnie z niniejszą Umową, przelewem na konto Wykonawcy nr 
………………………………………….., po protokolarnym odbiorze elementu przedmiotu Umowy 
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności 
będą uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego. Zamawiający może potrącić wszelkie 
roszczenia przysługujące mu na podstawie Umowy, w szczególności kary umowne, koszty 
Wykonania Zastępczego oraz roszczenie o obniżenie ceny.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z 
realizacją przedmiotu Umowy, w tym także wszelkie koszty ukryte lub nieprzewidziane, opłaty i 
podatki oraz wartość przeniesienia praw autorskich majątkowych wraz z prawami zależnymi do 
wszelkich utworów powstałych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, w tym 
wartość nośników, na których te utwory utrwalono. 

§ 5. 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne (prawa do opracowania) do utworów powstałych w 
związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, w tym w szczególności do wszystkich 
projektów graficznych oraz wszystkich elementów graficznych (zdjęcia, rysunki, grafiki, itd.) oraz 
tekstowych. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą protokolarnego odbioru przedmiotu 
Umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, bez jakiegokolwiek ograniczenia  - w tym co do 
zakresu, terytorium, czasu i ilości egzemplarzy – i uprawnia Zamawiającego do korzystania z 
przedmiotu Umowy na wszystkich, znanych w dacie zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, 
w tym w szczególności prawo do dowolnego: 

1) zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci 
komputera, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w 
tym typu Internet i Intranet, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie 
zawarcia niniejszej Umowy nośniku, 

2) utrwalania w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów, 

3) najmu, 

4) użyczenia, 

5) korzystania w całości lub w części oraz łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez 
dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, tłumaczenie na różne języki, zmianę 
barw, treści całości lub jej części, 

6) rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów 
zbiorowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na 
których utwór lub jego fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalania technikami, o których 
mowa w ust. 2 pkt. 2), w tym w postaci wydawnictw książkowych (drukowanych), 
wydawnictw elektronicznych, w szczególności w utworach zbiorowych typu elektroniczne 
bazy danych, drukiem, na każdym znanym w dacie zawarcia niniejszej Umowy nośniku, 

7) udostępniania, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w 
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szczególności Internetu i Intranetu, w tym również publiczne udostępnianie. 

3. Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §4, 
na Zamawiającego przechodzi własność wszystkich nośników, na których utrwalono przedmiot 
Umowy.  

4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Umowy na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do opracowań do 
projektów graficznych oraz wszystkich elementów graficznych (zdjęcia, rysunki, grafiki, itp.) oraz 
tekstowych przedmiotu Umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 i art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

6. Wynagrodzenie określone w § 4 obejmuje należności z tytułu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych, autorskich praw zależnych, zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich 
oraz przeniesienia własności nośników, na których utwory utrwalono. 

7. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, w 
tym w szczególności: rysunki, grafiki, zdjęcia, koncepcja, myśl autorska, itp.: przygotowane w 
ramach Umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie 
będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych 
osób. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 
Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca pokryje wszelkie wydatki poniesione przez Zamawiającego wskutek roszczeń osób 
trzecich związanych z przysługującymi im prawami własności intelektualnej, majątkowymi prawami 
autorskimi oraz prawami pokrewnymi. 

 

§ 6. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami  
z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zaspokoi wszelkie takie roszczenia osoby trzeciej 
w całości i  zwolni Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tego tytułu na pierwsze żądanie 
Zamawiającego. 

2. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią roszczeń, z tytułu o którym mowa  
w ust. 1, przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przystąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego i podejmie wszelkie prawem przewidziane czynności w celu zwolnienia 
Zamawiającego z dalszego udziału w sprawie. 

 

§ 7. 

Procedury odbiorowe 

1. Świadczenia Wykonawcy wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, będą podlegały odbiorom 
dokonywanym przez Zamawiającego. Przedmiotem odbioru będą świadczenia Wykonawcy 
wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy objęte daną pozycją Harmonogramu Realizacji Umowy. 

2. Przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy objętych daną pozycją 
Harmonogramu Realizacji Umowy zostanie potwierdzone protokołem przekazania (dalej: „Protokół 
Przekazania”). Protokół Przekazania nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 Kodeksu 
cywilnego. Przekazanie odbywa się w Miejscu Wykonania. 
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3. W terminie 14 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy objętej daną pozycją Harmonogramu 
Realizacji Umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez Wykonawcę i  
Zamawiającego (dalej „Protokół Odbioru”). Przedmiotem odbioru będą świadczenia wchodzące w 
zakres Przedmiotu Umowy objęte daną pozycją Harmonogramu Realizacji Umowy, wykonane bez 
jakichkolwiek wad lub usterek, z zastrzeżeniem postanowień § 7. ust. 7. 

4.  Przedmiot odbioru podlegać będzie sprawdzeniu w zakresie zgodności z wymaganymi określonymi 
w Umowie lub uzgodnieniami Stron, w tym w szczególności kompletności, braku widocznych 
śladów uszkodzeń, działania urządzeń itd. 

5.  Jeżeli przedmiot odbioru będzie dotknięty wadami lub usterkami, Zamawiający ma prawo do 
odmowy podpisania Protokołu Odbioru. Pozytywny wynik sprawdzenia zgodności przedmiotu 
odbioru z wymaganymi określonymi w Umowie stanowi podstawę do podpisania danego Protokołu 
Odbioru. W Protokole Odbioru zostanie potwierdzony termin wykonania danego świadczenia 
wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru 
potwierdzający wykonanie świadczenia objętego daną pozycją Harmonogramu Realizacji Umowy 
będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zapisów § 4. 

6.  W uzasadnionym przypadku, jeśli Zamawiający nie może przeprowadzić odbioru zgodnie 
z postanowieniami § 7. ust. 3, Wykonawca i Zamawiający ustalą wspólnie nowy termin dokonania 
tego odbioru. O niemożności uczestniczenia w czynnościach odbioru Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę faxem lub pisemnie niezwłocznie po powiadomieniu o gotowości Wykonawcy 
rozpoczęcia tego odbioru. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony postanawiają, iż 
okoliczność powyższa nie stanowi zwłoki Zamawiającego i nie jest podstawą do skorzystania przez 
Wykonawcę z uprawnień określonych w art. 551 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi zwłoki 
Wykonawcy w dotrzymaniu terminów określonych w Harmonogramie Realizacji Umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru wykonano w sposób 
niezgodny z wymaganymi określonymi w Umowie lub uzgodnieniami Stron, to wówczas 
Zamawiający, z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowań, jest uprawniony, wedle 
własnego wyboru do: 

a) jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w Umowie lub 
uzgodnieniami Stron nadaje się do usunięcia – odmowy odbioru do czasu usunięcia 
niezgodności;  

b) jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w Umowie lub 
uzgodnieniami Stron polega na niekompletności przedmiotu odbioru – przyjęcia 
świadczenia w zakresie zgodnym z wymaganymi określonymi w Umowie i naliczenia 
kary umownej za zwłokę;  

8. W takim przypadku podstawą wymiaru kary umownej za zwłokę będzie wartość tego świadczenia 
Wykonawcy, z wykonaniem, której Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

1)jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w Umowie lub uzgodnieniami 
Stron stanowi wadę (lub wady), która nie nadaje się do usunięcia, ale umożliwia użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem — odpowiedniego obniżenia ceny, które nastąpi w takim 
stosunku, w jakim wartość i użyteczność przedmiotu wolnego od wad pozostaje do jej wartości 
i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad; 

2)jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w Umowie lub uzgodnieniami 
Stron stanowi wadę (lub wady), która nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia 
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem: 

a)odstąpienia od Umowy w zakresie całości lub części danego świadczenia wchodzącego 
w zakres Przedmiotu Umowy; Odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy. 

albo  
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b) nabycia na koszt Wykonawcy świadczeń dotkniętych wadami, o których mowa w ust. 8 
pkt. 2 (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona niezgodność, o której mowa w § 7.7. pkt 
(1) lub (2) Wykonawca usunie ją (w tym poprzez dostarczenie przedmiotu odbioru przedmiotów 
wolnych od wad w miejsce wadliwych) w terminie 7 dni od poinformowania przez 
Zamawiającego o tej niezgodności albo w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, bez 
osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. Jeżeli Wykonawca nie usunie niezgodności przedmiotu 
odbioru z wymaganiami określonymi w Umowie lub uzgodnieniami Stron w terminie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej za 
zwłokę zgodnie postanowieniami § 12 Umowy. Kara umowna za zwłokę nie będzie naliczana, 
jeżeli Wykonawca usunie niezgodności przedmiotu odbioru z wymaganiami określonymi 
w Umowie lub uzgodnieniami Stron w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

§ 8. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości 
Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w wysokości ……………………….. zł. (słownie 
złotych: ………………………………).  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………….. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później nie w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady.  

4. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form określonych w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana przez 
Wykonawcę z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W 
przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, gwarancje będą wystawione jako gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii) nieodwołalne i 
(iii) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, a także (iv) nie będą przewidywać właściwości 
prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie będą poddawać sporów ich 
dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany 
Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.  

5. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Jeżeli Zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z 
przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 przed upływem terminu 
zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z 
płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego Zabezpieczenia. Okoliczność 
powyższa nie pozbawia Wykonawcy uprawnień, o których mowa w § 8 ust. 4.  

 

§ 9. 

Reprezentacja stron, korespondencja i doręczenia 

1. Strony Umowy zobowiązują się do współdziałania, mającego na celu należyte wykonanie przedmiotu 
Umowy.  

2. Osoby wyznaczone do współdziałania w ramach realizacji Umowy:  

 - ze strony Zamawiającego: 

  ………………… – tel. ………………….., e-mail: ………, Adres: ………….. 
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      - ze strony Wykonawcy:  

  ………………… – tel. ………………….., e-mail: ………, Adres: ………….. 

3. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 2, może 
nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony Umowy, co nie będzie stanowiło 
konieczności zmiany Umowy. 

4. Korespondencja w związku z realizacją Umowy prowadzona pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą (w tym w szczególności każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, 
zatwierdzenie lub zaświadczenie stron Umowy) będzie prowadzona w języku polskim, będzie 
zawierać nazwę i numer Umowy, oznaczenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – punkt II 2 
a) i b)  - dla Beneficjentów i będzie przekazywana niezwłocznie drugiej Stronie na adresy podane w 
niniejszym paragrafie lub doręczana osobiście, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy. 

5.  Dopuszcza się prowadzenie korespondencji oraz za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, na 
adresy wymienione powyżej. Korespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być 
każdorazowo niezwłocznie potwierdzona pismem wysłanym pocztą lub złożonym bezpośrednio 
drugiej stronie. Za zgodą Zamawiającego mogą zostać dopuszczone inne formy przekazywania 
korespondencji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres 
Przedmiotu Umowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o 
tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko. Zamawiający przekaże swoją decyzję 
pisemnie Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia. 

 

§ 10. 

Oznakowanie dofinansowania, raportowanie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania wszelkiej dokumentacji logotypami graficznymi, 
informującymi o wsparciu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, otrzymanymi od Zamawiającego na 
nośniku elektronicznym. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów z realizowanych usług. 

3. Zamawiający będzie wymagał w szczególności następujących raportów: 

a) Raport otwarcia, 

b) raportów miesięcznych z wykonanych prac, będących podstawą fakturowania, 

b) Raporty kwartalne z postępu prac, 

c) Raport końcowy. 

4. Szczegółowe wymagania dot. zakresu, terminów i procedury składania i zatwierdzania raportów 
zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 11. 

Konieczne czynności dodatkowe 

1. W razie konieczności wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie 
wymienionych w Umowie, lecz niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu Umowy i osiągnięcia 
jej celów, Wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 Umowy bez 
prawa do  dodatkowego wynagrodzenia.  

2. W przypadku konieczności dokonania przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego 
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uzupełnień, poprawek lub dodatkowych zmian projektów związanych z realizacją usług, Wykonawca 
wykona uzupełnienia i poprawki zgodnie z uwagami Zamawiającego, w terminie określonym w 
Umowie w wyznaczonym przez Zamawiającego zakresie w ramach wynagrodzenia określonego w § 
4 Umowy.  

§ 12. 

Kary umowne 

1. Za opóźnienie w całości lub jakiejkolwiek części w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku 
do Harmonogramu Realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy 
dzień opóźnienia. 

2. Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05 % wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

3. Za utratę całości lub części zewnętrznego dofinansowania przyznanego Zamawiającemu na 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 
utraconego dofinansowania. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub jakiejkolwiek części 
przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 
Umowy. 

6. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

7. W każdym przypadku, gdy Zamawiającemu służy roszczenie o zapłatę kar umownych, to 
Zamawiający może, według swego wyboru, potrącić ze jakichkolwiek płatności na rzecz 
Wykonawcy lub zaspokoić je z Zabezpieczenia. 

8. W przypadku błędów w realizacji usług takich jak: niezgodność wykonanej treści usługi z 
przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem lub zatwierdzeniem, niezgodność z wytycznymi 
w zakresie umieszczenia logotypów, błędy literowe, merytoryczne i ortograficzne, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie do powtórnej realizacji odpowiedniej części usługi lub 
zamieszczenia sprostowania na swój koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Termin 
realizacji w/w części usługi zostanie ustalony w drodze porozumienia z Zamawiającym, jednak 
nie później niż 5 dni od wezwania przekazanego w formie pisemnej przez Zamawiającego na 
adres Wykonawcy. 

9. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

10. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

§ 13. 

Zmiana i odstąpienie od umowy 

 1.Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy i warunki dokonania zmian: 

a) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, którego nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

b) braku możliwości świadczenia przez Wykonawcę pełnego zakresu przedmiotu Umowy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, 
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c) zmiany numeru rachunku bankowego, adresu, Zamawiającego, lub oznaczenia Stron umowy - 
wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego, 

d) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), 

e) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest 
skutkiem zmiany przepisów prawa lub warunków dofinansowania, 

f) zmiany w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego 
zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, 

g) zmiany zapisów umowy związanych z odpowiednią zmianą ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa lub z obiektywną koniecznością zmiany sposobu wykonania zamówienia, 

h) zmiany podmiotów trzecich (w tym podwykonawców i osób, którymi dysponuje Wykonawca, 
które uczestniczą w wykonywaniu zamówienia) na zasobach których Wykonawca opierał się 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że nowy podmiot 
trzeci (w tym podwykonawca i osoby, którymi dysponuje Wykonawca, które uczestniczą w 
wykonywaniu zamówienia) wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 
wskazany, na etapie postępowania o zamówienie publiczne, przez dotychczasowy podmiot trzeci 
( w tym podwykonawca i osoby, którymi dysponuje Wykonawca, które uczestniczą w 
wykonywaniu zamówienia), 

i) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji Projektu uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej bądź 
w Umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji Projektu) – wówczas termin 
realizacji Umowy może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego 
zgody na zmianę terminu, 

j)  w przypadku działania Siły Wyższej – wówczas termin realizacji Umowy może zostać 
przesunięty o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i 
następstw, 

k) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie czynności niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, do 
których wykonania zobowiązany jest Zamawiający – wówczas termin realizacji Umowy może 
zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac i następstw opóźnionego 
wykonania czynności niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, 

l) w razie wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w 
szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy lub wstrzymania ich 
świadczenia przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed 
zawarciem Umowy – wówczas termin realizacji Umowy może zostać przesunięty o czas, kiedy 
realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz 
następstw tego zdarzenia, 

m) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia i niezależnych od nich (np. przedłużenie się procedury przetargowej w tym z 
powodu wniesienia odwołań podczas postępowania przetargowego) mających wpływ na termin 
zawarcia Umowy, wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich za których 
działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa 
wspólnotowego – wówczas termin realizacji Umowy może zostać przesunięty o czas, kiedy 
realizacja zamówienia była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia, 

n) jeżeli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy okaże się, że konieczne do 
wykonania są czynności dodatkowe, których nie można było przewidzieć, od których wykonania 
uzależnione jest wykonanie Umowy – wówczas termin realizacji może zostać przesunięty o czas 
niezbędny do wykonania tych czynności,  

o) jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane 
przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 
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zakończenie realizacji Umowy – wówczas termin zakończenia realizacji umowy może zostać 
przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, 

p) w przypadku przedłużającej się procedury akceptacji przez Zamawiającego oraz inne jednostki 
biorące udział w opiniowaniu opracowywanego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – 
wówczas termin realizacji będzie przesunięty o czas, trwania uzgodnień i akceptacji, 

q) jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 
administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy – 
wówczas termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do 
uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, 

 Niezależnie od powyższych postanowień Strony dopuszczają także możliwość dokonywania 
następujących zmian Umowy: 

a) zmianę sposobu i terminu wykonania Przedmiotu Umowy związaną z koniecznością 
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany 
warunków mających wpływ na jego realizację, zmiany prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, 

b) inne zmiany przewidziane w umowie. 

3.Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy: 

 a)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należycie wykonanej 
części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego; 

 b)w razie opóźnienia ze strony Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy lub części 
przedmiotu trwającej co najmniej 14 dni – ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności 
wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie Umowy. 

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

 5.Wykonawca w przypadku odstąpienia od Umowy zobowiązany jest:  

a)w terminie 7 dni od odstąpienia sporządzić protokół inwentaryzacyjny czynności w toku, wg stanu 
na dzień odstąpienia (przy współudziale Zamawiającego), 

b)jeśli istnieje taka konieczność, zabezpieczyć przerwane czynności w terminie 7 dni, od odstąpienia 
w zakresie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym,  

c)przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po odstąpieniu wszystkie dokumenty powstałe w ramach 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz przekazane przez Zamawiającego. 

 6.W przypadku powtarzającego się nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
lub braku reakcji na monity Zamawiającego wzywające do wykonywania umowy zgodnie z jej 
warunkami Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania zastępczego odpowiednich 
części przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy. 

 

§ 14. 

Konsorcjum 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli Umowa została zawarta z 
wykonawcami, o których mowa w art. 23 ust. 1 PZP (dalej łącznie: „Konsorcjanci”).  

2. Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy wyznaczą pełnomocnika do ich 
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reprezentowania przed Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy. Do 
czasu wykonania tego obowiązku Zamawiający może powstrzymać się od wszelkich świadczeń na 
rzecz Wykonawcy co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.  

3. Wszelkie oświadczenia złożone w jakiekolwiek sprawie związanej z Umową złożone przez 
Zamawiającego pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem Konsorcjntów. Powyższe 
nie uchybia uprawnieniu Zamawiajcego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z 
Konsorcjantów.  

4. Konsorcjanci w terminie 14 dni od zawarcia Umowy powiadomią pisemnie Zamawiającego, który 
lub którzy spośród nich będą wystawiać faktury i odbierać zapłatę wynagrodzenia należnego na 
podstawie Umowy. Do czasu wykonania tego obowiązku Zamawiający może powstrzymać się od 
wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia 
Zamawiającego.  

5. Zapłata dokonana na rzecz konsorcjanta, o którym mowa w § 11.4. zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności w stosunku do wszystkich Konsorcjantów. 

6. W okresie realizacji Umowy, za zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana Konsorcjantów 
wystawiających faktury i odbierających wynagrodzenie.  

 

§ 15. 

Siła wyższa 

1. Za siłę wyższą (dalej: „Siła Wyższa”) Strony uznają zdarzenie uniemożliwiające wykonywanie 
Przedmiotu Umowy pozostające poza kontrolą Strony, którego to zdarzenia Strona nie mogła 
rozsądnie przewidzieć i uniknąć i które nie może być przypisane w sposób uzasadniony tej Stronie. 
Jako Siłę Wyższą rozumie się między innymi niżej wymienione zdarzenia mające wpływ na 
realizację Umowy: 

a) wojny, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, 
działania wrogów zagranicznych; 

b) rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne, wojny domowe; 

c) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub 
jego dostawców lub Zamawiającego; 

d) promieniowanie jonizujące albo zanieczyszczenie radioaktywne,  z wyjątkiem tych, które 
można przypisać użyciu przez Wykonawcę takiego promieniowania; 

e) normalne działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, 
huragany, pioruny. 

2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie zakomunikowane 
drugiej Stronie natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zaistnienia lub zakończenia 
Siły Wyższej. W ciągu miesiąca od zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej, Strony spotkają się w celu 
uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 

3. Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej będzie zwolniona z obowiązku realizacji postanowień 
Umowy, w szczególności dotrzymania terminu(ów) tak długo jak będzie trwało to zdarzenie lub jego 
skutki. 

§ 16. 

Przelew wierzytelności 

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 17. 

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia 
1. Wykonawca załączył polisę  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

nr……………………………….  z dnia ………………………….. z tytułu  prowadzenia działalności 
gospodarczej. Suma gwarancyjna wynosi 500.000,- zł. na jedno i wszystkie  zdarzenia 
ubezpieczeniowe. 

2. Polisa winna być ważna przez okres od podpisania  umowy do chwili wygaśnięcia rękojmi. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód/dowody opłaconej/ych składki/ek. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca winien okazać oryginały.  
4. Niedostarczenie dowodów opłaconej składki polisy ubezpieczeniowej  w trakcie trwania  realizacji 

umowy może stanowić powód do wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 18. 

Spory 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy według siedziby Zamawiającego. 

§ 19. 

Obowiązujące przepisy 

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 20. 

Zapisy końcowe 

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

 

 

 

Wykonawca:       Zamawiający:   

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

 

Załączniki: 

a) Załącznik nr 1 do umowy  – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

b) Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia 

 
 

 


