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ZAMAWIAJĄCY:
KLUB PRZYRODNIKÓW

Nr sprawy: LM-2/2010

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

o wartości powyżej 14 000 EURO a poniżej progów unijnych
określonych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)
na : Produkcja filmu dokumentującego czynną ochronę muraw kserotermicznych w Polsce (Warta –Odra oraz
Lubelszczyzna)
CPV: 92111250-9 produkcja filmów informacyjnych

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 133829 – 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010

Świebodzin 2010

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+
I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest:

Klub Przyrodników
z siedzibą w Świebodzinie,
Adres:
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
telefon/ fax
68 38 282 36 / 68 38 282 36
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 15.00,
e-mail:
kp@kp.org..pl
Numer postępowania:
Postępowanie jest oznaczone numerem - LM-2/2010
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro a poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Podstawą prawną udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest : Produkcja filmu dokumentującego czynną ochronę muraw kserotermicznych w
Polsce (Warta – Odra oraz Lubelszczyzna). Zadanie realizowane jest w ramach projektu Pt. „Ochrona muraw
kserotermicznych w Polsce –teoria i praktyka” LIFE08NAT/PL/000513 finansowanego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijny instrument finansowania LIFE+.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –
Opis przedmiotu zamówienia.
3. CPV: 92111250-9

IV. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 czerwca 2013.
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
1.1.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.2.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonuje dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez dostawę
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć przynajmniej trzy
dostawy filmów lub reportaży lub felietonów wyemitowanych w internecie lub telewizji z podaniem ich wartości (nie
mniej niż 60 000 brutto PLN), dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że
dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie
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1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
1.4.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolności 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, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
3. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę.
4. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
5. Wykonawca na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
6. Zaleca się, aby Wykonawca zgromadził wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
7. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno
być dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie opisanej tak jak oferta i oznaczonej dodatkowo napisem
/ZMIANA/ lub /WYCOFANIE/
9. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
10. Zamawiający 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; 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; 8) jest nieważna na
podstawie odrębnych przepisów.
11. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo termin składania ofert.
12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez
wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w rozdziale IX SIWZ – zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
1.2.
Oświadczenie
Wykonawcy
potwierdzające
spełnienie
warunków
udziału
w
postępowaniu
z art. 22 ust 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
1.3. Wzór umowy - parafowany i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 7
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy
złożyć następujące dokumenty:
2.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
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terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługę w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć przynajmniej trzy usługi
produkcji filmów lub reportaży lub felietonów wyemitowanych w internecie lub telewizji z podaniem ich wartości (nie
mniej niż 60 000 brutto PLN), dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi
te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa
zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 – załącznik nr 4
3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert.
4. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, zamieszkujący poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
4.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
4.3. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata (mógł się z nią zapoznać) przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres do korespondencji: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Fax : (068) 38 282 36
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania
ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której dostępna jest SIWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Barańska tel. 68 382 82 36.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy
dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+
3. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale IX SIWZ.
4. Ofertę, zawierającą komplet dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IX, należy złożyć w zamkniętej
kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia
opakowania.
5. Koperta /opakowanie/ powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
Oraz opisana:
„Oferta – Produkcja filmu dokumentującego czynną ochronę muraw kserotermicznych w Polsce (Warta –
Odra oraz Lubelszczyzna) LM-2/2010”
„Nie otwierać przed dniem 07.06.2010 r. godz. 10:15”

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty oraz ponumerowane
10. Wykonawca może złożyć w osobnej kopercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Strony
powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty właściwej. Koperta ta
musi być oznaczona napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa” i stanowić będzie niejawną część oferty. Informacja o tym,
które ze stron oferty zawierają informacje poufne powinna znaleźć się również w druku – Formularz ofertowy (zał. nr 2)
11. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(dotyczy również spółek cywilnych):
11.1. Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika (załącznik nr 6) do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (zgodnie z art.23 ust.2 Prawa zamówień publicznych). Wykonawcy, występujący wspólnie,
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy – art.141 Prawa zamówień publicznych.
11.2. Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika
wspólnie występujących wykonawców,
11.3. Dokumenty wymienione w rozdziale IX. pkt 1.2, 3.1, 3.2 musi złożyć każdy podmiot występujący wspólnie,
11.4. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem”
pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.
Rozdział XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert

1.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Termin składania ofert: do dnia 07.06.2010 r., do godz. 10:00
1.2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia
przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
1.3. Oferty należy przesłać na adres:
Klub Przyrodników,
ul. 1 Maja 22,
66-200 Świebodzin
1.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, bez jej otwierania.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Termin otwarcia ofert: 07.06.2010 r., do godz. 10:15
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2.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
2.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
2.4. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
2.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. 2.7. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o
przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie
wykonawcy.
Rozdział XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej
uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofert.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
5. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
XVII. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XVIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
a) Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 100 %
Punkty zostaną obliczone wg. wzoru:
cena najniższa spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________ x 100
cena badanej oferty
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Stosowana punktacja: 0 - 100 pkt. gdzie 1% = 1 pkt
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawił najniższą cenę, uzyskując 100 pkt.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 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. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XIX . INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie :
a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane faxem;
b) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane pisemnie;
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem ww. terminów jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
wykonawcy
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.
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4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na wykonawcy oraz na
zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku
wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcą, a także innym podmiotom, jeżeli mają
lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi
zmianami)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

1. FORMULARZ OFERTY – Zał. nr 1
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zał. nr 2
3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 – Zał. nr 3
4. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z ART. 24 UST 1 – Zał. nr 4
5. WYKAZ WYKONANYCH USŁUG – Zał. nr 5
6. PEŁNOMOCNICTWO – Zał. nr 6
7. WZÓR UMOWY – Zał. nr 7
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
LM-2/2010
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Do:
Klubu Przyrodników
Ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO a poniżej progów unijnych określonych na podstawie
art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn:

Produkcja filmu dokumentującego czynną ochronę muraw kserotermicznych w Polsce (Warta –
Odra oraz Lubelszczyzna)
My niżej podpisani:
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy będącego płatnikiem podatku VAT)

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa firmy i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców ( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy (firm) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

………….....................................................................................................................................................................................
województwo
powiat
.....................................................................................................................................................................................................
telefon
fax
.....................................................................................................................................................................................................
NIP
regon
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1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
cena brutto:................................................................................................................. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………)
w tym
cena netto: ..................................................................................................................zł
(słownie:………………………………………………………………………………)
stawka VAT - 22 %
należny podatek VAT: ………………………………………………………………zł
2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia: …………………….
4. Następujące zadania zostaną powierzone podwykonawcom ( wypełnić w przypadku zatrudniania podwykonawców,
podając nazwę firmy i dokładny adres podwykonawcy(ów))
………………………………………….....................................................................................................................................
………………………………………….....................................................................................................................................
………………………………………….....................................................................................................................................
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej zapisami,
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
podpisania umowy na zasadach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
8. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr .................................–
niniejsza oferta i wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
10. Ofertę niniejszą składamy na ..................... kolejno ponumerowanych stronach,
Załączniki stanowiące integralną część oferty :
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
4. ...................................................................................................................
5. ...................................................................................................................
6. ...................................................................................................................
7. ...................................................................................................................
8. ...................................................................................................................
9. ...................................................................................................................

……………………………………………….
podpis Wykonawcy(ów) /osoby uprawnionej

miejscowość ................. dnia .............. 2010 r.

9

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

Załącznik nr 2
LM-2/2010

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.

Element

Wymagania

Dane techniczne dotyczące rejestracji materiału filmowego
1

Format rejestracji materiału

HD

2

Rejestracja obrazu

Co najmniej jedna z kamer musi mieć możliwość stosowania
obiektywów wymiennych np. makro lub teleobiektywów

3

Rejestracja dźwięku

4

Środki techniczne

Wysokiej jakości mikrofony zewnętrzne

5

Lektor

Brak

6

Prezentacja treści merytorycznych w Osoby biorące udział w realizacji projektu będą opisywać istotne
filmie
merytorycznie zagadnienia dotyczące czynnej ochrony muraw
kserotermicznych

7

Napisy

Tłumaczenie treści i wykonanie napisów w języku angielskim.
Poprawność merytoryczna ostatecznej wersji napisów musi zostać
zaakceptowana przez zamawiającego.

8

Podkład muzyczny

Skomponowanie lub wykupienie praw autorskich do muzyki leży po
stronie wykonawcy, ostateczna wersja musi zostać zaakceptowana przez
zamawiającego.

9

Długość filmu

Nie mniej niż 30 min nie więcej niż 40 min

Środki użyte w filmie

Stedy-Cam

Zakres tematyczny materiału filmowego
10

Scenariusz

Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy na realizację
przedmiotu zamówienia dostarczyć Zamawiającemu scenariusz filmu,
sporządzony we współpracy z Zamawiającym i przed podpisaniem
umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego.

11

Elementy przyrodnicze

Zarejestrować wybrane chronione i/lub rzadkie gatunki roślin i zwierząt
występujące na murawach kserotermicznych

12

Elementy krajobrazowe

Zarejestrować krajobraz w którym zlokalizowane są wybrane murawy
kserotermiczne objęte działaniami czynnej ochrony w projekcie

13

Realizacja zadań w ramach projektu
pt.: „Ochrona muraw
kserotermicznych w Polsce – teoria i
praktyka” LIFE08NAT/PL/000513
finansowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz unijny
instrument finansowania LIFE +

1.
2.

3.

4.

Film ma udokumentować realizację następujących zadań:
Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych roślin zielnych (w
tym barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowkyi w okolicy
obszaru Żurawce).
Wycinka lub prześwietlanie ekspansywnych zarośli krzewów i
drzew wkraczających na murawy kserotermiczne na
powierzchni ok. 77 ha.
Prowadzenie wypasu obwoźnego na kilkunastu niewielkich i
izolowanych murawach kserotermicznych.
10
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5.

Nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną w celu
przywrócenia wypasu na ok. 30 ha muraw.
6. Wykup części gruntów obejmujących najcenniejsze fragmenty
muraw kserotermicznych.
7. Przygotowanie dokumentacji przyrodniczych oraz planów
ochrony dla wybranych kilkunastu obiektów.
8. Organizowanie spotkań edukacyjnych, konferencji, wydanie
materiałów edukacyjnych, nakręcenie filmu o murawach,
stworzenie infrastruktury turystycznej w wybranych obiektach.
9. Stworzenie Habitat Action Plan dla muraw kserotermicznych w
Polsce.
10. Odtwarzanie muraw kserotermicznych na powierzchniach
zdegradowanych (zdzieranie wierzchniej warstwy ziemi,
wysiewanie gatunków kserotermicznych, transplantacja dobrze
zachowanych fragmentów muraw itd.).
11. Zasilanie dwóch populacji żmijowca czerwonego Echium
russicum przez dosadzanie wyhodowanych ex situ sadzonek
oraz wysiewanie nasion tego gatunku.
Miejsce i czas realizacji materiału filmowego
14

Lokalizacja

Materiał filmowy będzie realizowany na dwóch obszarach: odcinku
dolnej Odry i na Lubelszczyźnie. Wykonawca musi być przygotowany
na co najmniej 6 kilkudniowych (2-5 dniowych) sesji zdjęciowych na
każdym z obszarów. Czas poszczególnych sesji zdjęciowych będzie z co
najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem ustalany w porozumieniu z
wykonawcą tak aby optymalizować koszty realizacji filmu. Możliwa jest
mniejsza liczba sesji zdjęciowych o ile zgromadzony materiał filmowy
będzie dokumentował pełny zakres tematyczny filmu (wiersz 13 tabeli)

15

Czas

Sesje zdjęciowe będą realizowane na bieżąco w trakcie realizacji zadań
przewidzianych w projekcie. Realizacja zadań planowana jest z
wyprzedzeniem – ich ogólny plan Zamawiający udostępni Wykonawcy i
o wszelkich zmianach będzie go informował z co najmniej 2
tygodniowym wyprzedzeniem.

Formaty zapisu filmu
16

Emisja w internecie

Film będzie przeznaczony do emisji w internecie, dlatego wykonawca
zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu filmu w formacie, w
którym będzie możliwa jego emisja w internecie.

17

Emisja w telewizji

Planowana jest emisja filmu w telewizji. Różne stacje wymagają
odmiennych formatów filmów przeznaczonych do emisji. Wykonawca
zobowiązuje się przekazać zamawiającemu film w formacie jaki zostanie
wskazany przez telewizję – format emisji w telewizji będzie znany po
zakończeniu rozmów z telewizją.

18

Zapis na DVD

Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu film zapisany
na nośniku DVD w liczbie nie mniejszej niż 500 kopii.

19

Materiały wyjściowe

Po zrealizowaniu zamówienia wykonawca zobowiązuje się przekazać
zamawiającemu wszystkie materiały wyjściowe w których wszedł w
posiadanie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Materiały dodatkowe
20

Nadruk na płyty

Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt nadruku płyty oraz
11
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wykonać nadruk płyt.
21

Okładka płyty

Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt i druk okładki płyty
razem z książeczką w 2 wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

22

Felietony

Wykonawca zobowiązuje się przygotować dla zamawiającego nie mniej
niż 6 (1-3 minutowych) felietonów, które powstaną na podstawie
zrealizowanego w terenie materiału do filmu i stanowić będą zapowiedzi
przygotowywanego filmu – więcej informacji w wymaganiach ogólnych

Wymagania ogólne:
Cel realizacji przedmiotu zamówienia: dokumentacja działań prowadzonych w ramach projektu pt. „Ochrona muraw
kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka” Zrealizowane zamówienie będzie pełniło funkcje informacyjne i
edukacyjne na temat czynnych metod ochrony muraw kserotermicznych w Polsce.
1.

2.
3.
4.

5.

Z uwagi na kilkuletni czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w każdym roku
rozliczeniowym nie mniej niż 2 felietony (1-3 minutowe), obrazujące rozpoczęte i/lub zakończone prace w
ramach realizowanych zadań w projekcie. Felietony stanowić będą podstawę do rozliczenia faktur pod koniec
każdego kolejnego roku rozliczeniowego. montowane będą ze zrealizowanego w terenie w danym roku
rozliczeniowym materiału filmowego. Wykonawca zobowiązuje się eksportować felietony do odpowiednich
formatów emisyjnych tak jak w przypadku filmu – patrz punkt16 i 17 tabeli w załączniku nr 1 postępowania nr
LM-2/2010
Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania materiałów do akceptacji Zamawiającego w tym: na podstawie
zrealizowanego materiału filmowego przygotowanie projektu filmu (masteru) do akceptacji Zamawiającego.
Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Pokrycie zobowiązań cywilno - prawnych związanych z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem
wizerunku osób biorących udział w filmie oraz materiałów zrealizowanych na terenie posesji/gruntów osób
prywatnych.
Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zrzeka się wszelkich praw
autorskich do przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego.

Załącznik nr 3
LM-2/2010
(pieczęć Wykonawcy)

........................................
( miejscowość, data)
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OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 PKT 1 – 4
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Produkcję filmu dokumentującego
czynną ochronę muraw kserotermicznych w Polsce (Warta – Odra oraz Lubelszczyzna)
Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

................................... dn. ........................ 2010 r.

…….........................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4
LM-2/2010
(pieczęć Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z ART.24 UST.1
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Produkcję filmu dokumentującego
czynną ochronę muraw kserotermicznych w Polsce (Warta – Odra oraz Lubelszczyzna)
Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:
1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania.
2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem
sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia
na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia
wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

................................... dn. ........................ 2010 r.

…….........................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 5
LM-2/2010
(pieczęć Wykonawcy)
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Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, dokumentujących
posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
Lp.

Przedmiot (rodzaj usługi)

Wartość brutto wykonanych
usług

Data wykonania
(od-do)

Zamawiający (Odbiorca)

1.

2.

3.

4.

5.

Uwaga: Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(np.: referencje). Brak takich dokumentów spowoduje nie uznanie wykonanej usługi w zakresie doświadczenia.

................................... dn. ........................ 2010 r.
…….........................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK Nr 6
LM-2/2010

(pieczęć Wykonawcy)

USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA
( dotyczy podmiotów, które składają wspólną ofertę także spółek cywilnych)
My niżej podpisani uprawnieni do reprezentacji firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................
(nazwa i adres firmy)
..............................................................................................
..............................................................................................
(nazwa i adres firmy)
..............................................................................................
..............................................................................................
(nazwa i adres firmy)
Ubiegając się wspólnie o zamówienie w postępowaniu na:
Produkcję filmu dokumentującego czynną ochronę muraw kserotermicznych w Polsce (Warta – Odra oraz
Lubelszczyzna)
Ustanawiamy P. ............................................................ swoim pełnomocnikiem do: reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i zawarcie umowy *
Miejsce i data ............................................................
1. Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
2. Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
3. Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 7
LM-2/2010

UMOWA – WZÓR
zawarta w dniu ……………… 2010 roku w Świebodzinie, pomiędzy:
Klubem Przyrodników
z siedzibą w Świebodzinie przy ul. 1 Maja 22, reprezentowanym przez:
1. Prezesa – Roberta Stańko
2. Skarbnika – Arkadiusza Gawrońskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a Firmą:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

NIP: ………………..

REGON: ………………….

KRS: ……………………

reprezentowaną przez:
.....................................................................................................................................................................................
zwanym dalej “Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 14.000 EURO a poniżej
progów unijnych określonych na podstawie art. 11 ust 8 ogłoszonego w BZP nr
…………………………………… z dnia ……………………………………………. została zawarta umowa o
następującej treści.
§1
Przedmiot umowy i obowiązki stron
1. Przedmiotem umowy jest
Produkcja filmu dokumentującego czynną ochronę muraw kserotermicznych w Polsce (Warta – Odra oraz
Lubelszczyzna)
zgodnie z minimalnymi wymogami technicznymi i użytkowymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącymi załączniki nr l i 2 do umowy;
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka”
LIFE08NAT/PL/000513 finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz unijny instrument finansowania LIFE +.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w każdym roku rozliczeniowym nie mniej niż 2
felietony (1-3 minutowe), obrazujące rozpoczęte i/lub zakończone prace w ramach realizowanych zadań w
projekcie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań – dotyczących przedmiotu zamówienia,
przedstawionych w SIWZ, potwierdzonych w złożonej ofercie
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z należyta starannością oraz
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki i zgodnie z interesami
Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części przedmiotu umowy, podwykonawcy bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
§2
Termin wykonania i sposób odbioru przedmiotu Umowy
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy, w zakresie określonym w § 1 zostanie wykonany w terminie do
30 czerwca 2013 roku, przy czym felietony, o których mowa w § 1 ust. 2 Wykonawca obowiązuje się
wykonać w latach 2010 – 2012 do 20 listopada każdego roku.
2. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do
oceny, że jakakolwiek część Zadania nie zostanie wykonana w umówionym terminie, niezwłocznie pisemnie
powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia, wskazując jego prawdopodobny czas
i przyczynę. Wydłużenie terminów, o których mowa w ust.1 może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.
3. Odbioru przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego, poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po
produkcji poszczególnego felietonu/filmu pokazującego wybrane działania zrealizowane w ramach projektu
„Ochrona
muraw
kserotermicznych
w
Polsce
–
teoria
i
praktyka”,
dokona
Pan
…………………………………… lub upoważniony pracownik…………………………………………………..
4. Do przekazania przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy upoważniony jest Pan ……………………
5. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać w szczególności:
1) dzień i miejsce odbioru przedmiotu Umowy,
2) oświadczenie członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad
w wykonaniu przedmiotu Umowy,
3) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad
w terminie określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. Usunięcie wad przez Wykonawcę zgodnie z ust. 5 pkt. 3 będzie podstawą sporządzenia nowego
protokołu odbioru i podpisania go przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§3
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:
cena netto:.......................................................... zł.
słownie netto: .............................................................................................................zł.
stawka VAT - ……. %
cena brutto: ……………………………………. zł
słownie brutto : ……………………………………………………………………. zł
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2. Powyższe wynagrodzenie wypłacane będzie w czterech równych częściach stanowiących 25% całkowitej
wartości przedmiotu umowy określonego w ust. 1 tj. ……………………………netto + VAT, co daje
……………………………. zł brutto (słownie:…………………………………………………..).
3. Zapłata wynagrodzeń, o których mowa w ust. 2, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT.
Podstawą wystawienia faktur na każdą część zadania jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust.3 bez zastrzeżeń.
Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot zamówienia na kwotę określoną w ust. 2.
4. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, zaspokajają wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego
majątkowych praw autorskich określonych w § 4, do stanowiących przedmiot prawa autorskiego wyników prac
powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
§4
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzeń, o których mowa w § 3 ust. 1
majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia bez ograniczeń czasowych .
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób
trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac, o których mowa
w § 3 ust. 3. w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
3. 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z
wykonywaniem przedmiotu Umowy.
§5
Kary umowne, odstąpienie od umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub należytym wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §
3 ust. l jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Zamawiającego.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną, potwierdzoną
przez Zamawiającego część umowy
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kar umownych.

§6
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Ustalenia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprawy nie
uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz innym
przepisom prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
4. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:
1) SIWZ – załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) oferta na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

……………………
Zamawiający

…………………………..
Wykonawca
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