OWP –P/14/2014/Billboard
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EKO DOLINA SP. Z O.O.
ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99
84-207 KOLECZKOWO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na:
Udostępnienie powierzchni reklamowej na nośnikach outdoorowych typu Billboard
(nośnikach), drukowanie oraz montaż, demontaż i utylizacja plakatów, które będą
eksponowane na nośnikach
(CPV: 79341000-6, 79810000-5)

Sporządził SIWZ:

Zatwierdził:
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I. Zamawiający
„EKO DOLINA” Sp. z o. o.
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84 – 207 Koleczkowo
Telefon: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn.
zmianami).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013.231).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. 2013.1692).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2013.1735).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 223 poz. 1458).
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) to jest
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 dnia 16.02.2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331), 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 dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331) - na potrzeby przepisów dotyczących
praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
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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),
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.
Umowa o podwykonawstwo – rozumie się przez to umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć
zamówienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
III. Opis przedmiotu zamówienia
I Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę, powierzchni reklamowej na
nośnikach outdoorowych typu billboard [zwanych dalej Nośnikami], drukowanie plakatów, które
będą eksponowane na tych nośnikach oraz montaż i umieszczenie plakatu na Nośniku, ekspozycja,
demontaż oraz utylizacja plakatów, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie (załącznik nr 5 do
SIWZ) oraz zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, który zawarty jest w załączniku nr 1A do SIWZ.
Zamawiający zdecyduje jakie projekty będą w jakiej lokalizacji (3 projekty przez cały okres kampanii
– to jest 1 projekt przez 2 kolejne etapy). W zakresie części zamówienia opisanej jako część nr 1 tj. Nośników zlokalizowanych na terenie miasta Gdynia, Wykonawca jest zobowiązany w każdym
etapie do zapewnienia ekspozycji plakatów na Nośnikach zlokalizowanych w różnych miejscach.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
79341000-6 – usługi reklamowe
79810000-5 – usługi drukowania
IV. Części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część nr 1 – Billboard - Gdynia
Część nr 2 – Billboard – Wejherowo
Część nr 3 – Billboard – Rumia
Część nr 4 – Billboard – Reda
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Część nr 5 – Billboard – Sopot
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na jedną z części oraz na więcej niż jedną część, jak
również na wszystkie części zamówienia.
V.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających.
VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia dla każdej z części zamówienia:
1) Etap 1 – od 01.03.2014r. do 31.03.2014r. [włącznie z tymi dniami]
2) Etap 2 – od 01.04.2014r. do 30.04.2014r. [włącznie z tymi dniami]
3) Etap 3 – od 01.05.2014r. do 31.05.2014r. [włącznie z tymi dniami]
4) Etap 4 – od 01.06.2014r. do 30.06.2014r. [włącznie z tymi dniami]
5) Etap 5 – od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. [włącznie z tymi dniami]
6) Etap 6 – od 01.08.2014r. do 31.08.2014r. [włącznie z tymi dniami]
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą",
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art.
22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających
wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w
sprawie zamówienia),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
(i)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22
ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających
wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie
zamówienia),
(ii)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
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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 wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu
wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ;
3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
(i)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22
ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających
wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie
zamówienia)
(ii) 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, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu
wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ;
4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
(i)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22
ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających
wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie
zamówienia),
(ii) 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, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu
wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ;
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda,
następujących dokumentów:
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a)
b)

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
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 ofert,
c) oświadczenia o nie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o
ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ, lub listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
6. 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, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust.5
lit. a) i b) SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 5 lit. b) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 7, 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. Termin wymieniony w rozdz. VIII ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie Wykonawca winien poświadczyć za zgodne z oryginałem.
Uwaga!
Wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do
realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich,
zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego
zobowiązania.
Minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego
podpisu na dokumencie.
13. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi,
jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i
oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku
nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni
wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
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Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu 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 ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
Zgodnie z art. 27 ustawy PZP oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.
Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze stron na żądania drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tymże za
faks dostarczony będzie się uważało faks potwierdzony przez odbiorcę faksem zwrotnym.
Jeżeli zostanie wybrany sposób przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w
formie pisemnej, to należy korespondencję „za potwierdzeniem odbioru” kierować na adres jak
poniżej:
IX.

Adres do korespondencji:
„EKO DOLINA" Sp. z o. o.
Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
faksem: 58/672 74 74
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Adrian Pobłocki,
tel. 58 672 50 00
Agnieszka Borowska, tel. 58 672 50 00
XI. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcom
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje nieodpłatnie w terminie 5 dni specyfikację
istotnych warunków zamówienia w formie dokumentu.
XII. Wadium
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia wadium.
XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIV. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania
ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7

OWP –P/14/2014/Billboard

XV. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
Przygotowanie oferty
1.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy
pisemnej.
1.2 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
1.3 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
1.4 Oferta musi zawierać formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 1
oraz musi zawierać załączniki nr: 2, 3, jak również, jeżeli wynika to z oferty, załącznik nr 4 wymieniony w SIWZ, a także w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej – musi
zawierać oświadczenie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik numer 3A – wymienione w
SIWZ albo w przypadku przynależności do takiej grupy - listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej.
1.5 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
1.6 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć
właściwe umocowanie prawne.
1.7 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane
w nich zawarte.
1.8 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
1.9 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
1.10 Wykonawca może zastrzec w ofercie część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane
jest, aby ta część została jednoznacznie opisana i oddzielona od reszty oferty.
1.11 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie.
1.12 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres siedziby Zamawiającego:
Nazwa (firma)
Adres wykonawcy

"EKO DOLINA" Sp. z o. o.
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
„PRZETARG - Udostępnienie powierzchni reklamowej na nośnikach outdoorowych typu
Billboard(nośnikach), drukowanie oraz montaż, demontaż i utylizacja plakatów, które będą
eksponowane na nośnikach – oferta – nie otwierać przed dniem 17.02.2014r. godz. 14:30”.

1.13 Na kopercie winny być: nazwa i adres Wykonawcy.
1.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem:
„ZMIANA”
1.15 Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.
1.16 Za podpis Zamawiający uważa:
a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie, którego można zidentyfikować imię i nazwisko osoby
składającej podpis i/lub
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b) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem
napisanym pismem komputerowym na podstawie, której można zidentyfikować imię i nazwisko
osoby składającej podpis i/lub
c) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby umożliwiającym
zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę (zamiast pieczątki),
d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym mowa
w lit. b) i/lub c)
1.17 Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu
podpisu „za zgodność z oryginałem” – własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz z podpisem
osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób, o którym mowa w punkcie
1.16 lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony w sposób, o jakim mowa w punkcie 1.16 lit. d)
również będzie traktowany przez Zamawiającego, jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem.
2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)
Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać
Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie składających Ofertę.
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
(b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
(c) precyzować zakres umocowania;
(d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z
postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych
z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
(e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych
Wykonawców składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych
Pełnomocnikowi;
(f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników.
Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli
załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. Wszelka korespondencja między
Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie
kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
Proponuje się (w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć m.in.
następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być
także zrealizowanie zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji,
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
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5) określenie lidera Konsorcjum (może nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy,
8) jeżeli jest to potrzebne, ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający Pełnomocnika
Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie
oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w:
„EKO DOLINA” Sp. z o. o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84 – 207 Koleczkowo
W budynku administracyjnym, w Kancelarii - parter
do dnia 17.02.2014r. godz. 14:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do
wniesienia odwołania.
2. Miejsce otwarcia ofert:
„EKO DOLINA” Sp. z o. o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84 – 207 Koleczkowo
dnia 17.02.2014r. godz. 14:30, sala konferencyjna
3.Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana i cena.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku
VAT i musi być wyliczona zgodnie z założeniami wymienionymi w Formularzu Ofertowym
(załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem usługi.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. Cenę należy wpisać w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
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XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XIX. Informacje o przewidywanej aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:
oferowana najniższa cena jednostkowa brutto
za 6 etapów na wszystkich nośnikach w danej części
Pi(C) = ------------------------------------------------------------------------- x 100% x 100 pkt.
cena jednostkowa brutto oferty badanej za 6 etapów
na wszystkich nośnikach w danej części
3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
XXI.

Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty przy założeniu, że zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2
ustawy Pzp; nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. 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.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w pkt. XXI.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko
jedna oferta.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z
późn. zmianami).
6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do:
a) jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca
zobowiązany będzie do złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
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ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy.
XXII. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której postanowienia zawarto we
wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5.
XXIII. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dział VI art. 179 ÷ 198g (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zmianami).
1. Odwołanie.
1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) odrzucenia oferty odwołującego.
1.2 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.
1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
1.4 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 przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia z
pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. X.
1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. X albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1.4 oraz 1.5 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się:
 w terminie 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia
 w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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2. Skarga do sądu.
2.1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
Rozdziału 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z
późn. zmianami) nie stanowią inaczej.
2.3 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego
2.4 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.5 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w
części.
2.6 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
XXIV. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,
na zasobach których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. zgodnie z Formularzem
oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
XXV. Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty oraz określenie warunków takiej zmiany
1. Na podstawie art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. i wymagają dla swojej ważności zachowania
formy pisemnej. Są one możliwe w zakresie.
1) zmiany terminów ekspozycji plakatów na Nośnikach, jeżeli będzie to uzasadnione
okolicznościami po stronie Zamawiającego jak np. zmiana terminów prowadzenia działań
promocyjnych,
2) co do wysokości ceny wskazanej w §7 ust.1, w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy spowodowanej zmianą strategii reklamowo-promocyjnej
Zamawiającego.
3) zmiany ceny wymienionej w § 7 ust. 1 w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług
[VAT] będącej skutkiem zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu umowy o
wartość zmienionego w ten sposób podatku VAT.
4) Zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §127 z jednoczesnym zachowaniem warunku
opisanego w §127 ust. 2, w przypadku gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany
sposobu realizacji usługi przez Wykonawcę.
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5) Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane
przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona
jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości dostaw, terminów wykonywania umowy,
poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z
konieczności zmiany sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku nie
wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na
wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem
wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka
zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z
zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania
zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji
zamówienia przez Wykonawcę).
3. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania:
1) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub
Zamawiający.
2) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i
informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy.
3) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie
7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do
strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą
wymogi opisane wyżej.
W przypadku upływu terminu podanego w pkt 3) i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych,
traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.
XXVI. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od
chwili ich otwarcia;
2. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(Dz. U.10.223.1458 z późn. zmianami).
XXVII. Załączniki do SIWZ:
załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
załącznik nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie
art.22 ust.1 ustawy - prawo zamówień publicznych
załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy - prawo zamówień publicznych
załącznik nr 3A – oświadczenie wykonawcy o nie przynależności do grupy kapitałowej, o której
mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
załącznik nr 4 – Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia
załączniki nr 5 – wzór umowy
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załącznik nr 1
................................
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej poniżej 207 000,00 euro
Przedmiot zamówienia:
Udostępnienie powierzchni reklamowej na nośnikach outdoorowych typu Billboard
(nośnikach), drukowanie oraz montaż, demontaż i utylizacja plakatów, które będą
eksponowane na nośnikach
Niniejszą ofertę składa:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr NIP

nr REGON

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):
Nazwisko
Adres
Telefon
Fax.
e-mail
Dane dotyczące Zamawiającego
"EKO DOLINA" Sp. z o. o
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udostępnienie
powierzchni reklamowej na nośnikach outdoorowych typu Billboard (nośnikach),
drukowanie oraz montaż, demontaż i utylizacja plakatów, które będą eksponowane na
nośnikach, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OWP-P/14/2014/Billboard),
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny (w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku):
Wycena dotycząca nośników typu billboard o wymiarach 504 cm x 238 cm usadowionego na
nodze pozwalającej zawiesić billboard w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się
na wysokości minimum 2,5 metra od ziemi wraz z wydrukiem plakatu typu billboard oraz
montaż, demontaż i utylizacja plakatów.
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Lp.

Nr części:

1

Część nr 1
Gdynia

2

Część nr 2
Wejherowo

3

Część nr 3
Rumia

4

Część nr 4
Reda

5

Część nr 5
Sopot

Cena netto
za jeden etap
na wszystkich
nośnikach w
danej części*

Cena brutto za
6 etapów na
wszystkich
nośnikach w
danej części *

Termin emisji
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014

Ilość
nośników

6 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

należny podatek VAT ______________%
* - Wypełnia Wykonawca (cena musi zawierać koszty wydruku plakatu typu billboard oraz montaż,
demontaż i utylizacja plakatów w każdy z etapów)
Ponadto oferujemy termin płatności: …….. dni (minimum 21 dni maksimum 30 dni) od dnia
otrzymania przez Zamawiającego faktur wystawionych prawidłowo i zgodnie z postanowieniami
umowy.
Termin realizacji zamówienia:
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014
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Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do
składania ofert.
Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:
.............................................................................................................
tel. kontaktowy, faks: ....................................................................
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez
dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:
imię i nazwisko:
tel.:
fax:
uwagi:

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

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi
załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a także
akceptujemy warunki zamówienia.
Nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie niniejszego zamówienia w
części:
LP.

Nazwa części przedmiotu zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania
podwykonawcom / Nazwa (firma) podwykonawcy, na zasoby którego wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b*

* wypełnia Wykonawca
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione
niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione
w gotówce):
.............................................................................................................................
Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.................... dnia...........................2014r.

………………………………………………………
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 1A
……………………………….
(pieczęć wykonawcy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Lp.

Nr części:

Część nr 1
Gdynia
1
Część nr 2
Wejherowo
2
Część nr 3
Rumia
3
Część nr 4
Reda
4

Część nr 5
Sopot
5

Termin emisji
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014
Etap 1 - 01.03-31.03.2014
Etap 2 - 01.04-30.04.2014
Etap 3 - 01.05-31.05.2014
Etap 4 - 01.06-30.06.2014
Etap 5 - 01.07-31.07.2014
Etap 6 - 01.08.-31.08.2014

Ilość billboardów w
każdym z etapów

Opis przedmiotu zamówienia
1.

6 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2.

1 szt.

Emisja reklamy wielkoformatowej oraz wydruku zgodnie z poniższymi
zapisami: Zamawiający zdecyduje jakie projekty będą w jakiej
lokalizacji (3 projekty przez cały okres kampanii reklamowej). Emisja
na nośniku billboard o wymiarach 504 cm x 238 cm, usadowiony
na nodze pozwalającej zawiesić billboard w taki sposób, aby jego
dolna krawędź znajdowała się na wysokości minimum 2,5 metra
od ziemi oraz wydruk plakatu typu billboard o wymiarach
(504cm x 238cm): Nośnik musi być prostopadły do kierunku ruchu
jazdy samochodów, zlokalizowany przy głównych ulicach, w miejscach
dużego natężenia ruchu samochodowego i bardzo dobrej widoczności,
w miejscach zapewniających dotarcie do jak najszerszego kręgu
odbiorców, tj.: w okolicach centrum miast, głównych węzłów
komunikacyjnych, Centrów Handlowych, szkół itd. wg lokalizacji.
Wszystkie Nośniki mają być wyłącznie nośnikami wolnostojącymi.
Zamawiający nie zezwala na ekspozycję plakatów na nośnikach
naściennych i zamieszczonych na ogrodzeniu. Wszystkie Nośniki musza
posiadać własne oświetlenie. Emisja musi obejmować monitoring
prawidłowej eksploatacji. Zamawiający zdecyduje jakie projekty będą
w jakiej lokalizacji (3 projekty przez cały okres kampanii – to jest 1
projekt przez 2 kolejne etapy). W zakresie części zamówienia opisanej
jako część nr 1 - tj. Nośników zlokalizowanych na terenie miasta
Gdynia, Wykonawca jest zobowiązany w każdym etapie do zapewnienia
ekspozycji plakatów na Nośnikach zlokalizowanych w różnych
miejscach
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wydrukowania odpowiedniej ilości
plakatów spełniających
wymagania o których mowa poniżej w zależności na ile części
złoży ofertę Wykonawca;
b) udostępnienia Nośników w stanie technicznym umożliwiającym
umieszczanie na nich ekspozycji;
c) umieszczenia wydrukowanych plakatów na Nośnikach wraz z ich
ekspozycją przez okres wskazany w umowie;
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d)

wykonywania w okresie trwania ekspozycji stałych, bieżących
kontroli jakości wyklejonych reklam na Nośnikach. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wyklejonych reklam, Wykonawca
dokona niezwłocznie ponownego wyklejenia plakatów we
własnym zakresie i na własny koszt i bez odrębnego wezwania
Zamawiającego;
e) demontażu i utylizacji plakatów w terminie nie dłuższym niż 2
dni po upływie okresu ekspozycji plakatu na danym Nośniku.
Drukowane przez Wykonawcę w ramach umowy plakaty będą spełniały
następujące warunki:
a) będą one zgodne z projektami graficznymi dostarczonym przez
Zamawiającego jako załącznik do zlecenia jednostkowego,
b) druk zostanie wykonany w pełnym kolorze na papierze
billboard’owym o gramaturze 115-130 gr/m2
c) wymiary plakatów to 504 cm x 238 cm każdy.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W TRYBIE ART.22 UST.1 ustawy - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przedmiot zamówienia:
Udostępnienie powierzchni reklamowej na nośnikach outdoorowych typu Billboard
(nośnikach), drukowanie oraz montaż, demontaż i utylizacja plakatów, które będą
eksponowane na nośnikach
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................
Numer telefonu:

Numer faxu:

.............................................................................................................................
Regon:

NIP:

.............................................................................................................................
W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że spełniam warunki określone w art.22
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z
późn. zm.):
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z
wymaganiami ustawowymi,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.

.................... dnia...........................2014r.

………………………………………………………
podpis Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3
.........................................
(pieczątka Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przedmiot zamówienia:
Udostępnienie powierzchni reklamowej na nośnikach outdoorowych typu Billboard
(nośnikach), drukowanie oraz montaż, demontaż i utylizacja plakatów, które będą
eksponowane na nośnikach
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
......................................................................................................................................................
Numer telefonu: ……………………Numer faxu: ..................................e-mail:……………..
Regon: …………………………………….

NIP: ...........................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zmianami).

.................... dnia...........................2014r.

………………………………………………………
podpis Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3A
.........................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA
W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Przedmiot zamówienia:
Udostępnienie powierzchni reklamowej na nośnikach outdoorowych typu Billboard
(nośnikach), drukowanie oraz montaż, demontaż i utylizacja plakatów, które będą
eksponowane na nośnikach
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .........................................................................................................................................................
Numer telefonu: ……………………Numer faxu: ..................................e-mail:……………..
Regon: …………………………………….

NIP: ...........................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że nie należę* do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr
50, poz. 331 z późn. zm.).
.................... dnia...........................2014r.

……………………………………………………….
podpis Wykonawcy

* Wykonawca należący do grupy kapitałowej zamiast powyższego oświadczenia musi
dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z podaniem pełnych
nazw oraz adresów każdego z członków grupy kapitałowej.

22

OWP –P/14/2014/Billboard

ZAŁĄCZNIK NR 4

.........................................
(pieczęć)

Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Ja……………………………………………………*, w imieniu ……………………………..** zobowiązuję się do
oddania …………………………….***
do dyspozycji zasobów dotyczących**** ……………………………………
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. Udostępnienie powierzchni
reklamowej na nośnikach outdoorowych typu Billboard (nośnikach), drukowanie oraz
montaż, demontaż i utylizacja plakatów, które będą eksponowane na nośnikach

* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie
** - podać nazwę podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby
*** - podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby
**** - odpowiednio wpisać:: wiedzy i doświadczenia i/lub potencjału technicznego i/lub osób zdolnych
do wykonania zamówienia i/lub zdolności finansowych

.................... dnia...........................2014r.

……………………………………………………….
podpis osoby składającej zobowiązanie

Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 4 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko
oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne
doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo
występowania w imieniu tego podmiotu.
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ZAŁĄCZNIK NR 5
UMOWA NR………../……./2014
w dniu .......................2014 r. w Łężycach pomiędzy:
„EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, 84 – 207 Koleczkowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000030282, wysokość kapitału zakładowego 22.279.100 zł, NIP 588 18
34 882, REGON 191680713,
reprezentowana przez:
Cezarego Jakubowskiego – Prezesa Zarządu
- [zwaną dalej Zamawiającym]
a
imię i nazwisko…………… zamieszkały…………………., legitymujący się dowodem osobistym nr…............,
seria……….. wydanym przez……………… ważnym do dnia …………….., prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą…………….. uwidocznionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP……… REGON……………………………………., PESEL…………………………… [zgodnie z wpisem
do CEiIoDG].
lub
firma…………….. z siedzibą ……….,adres……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………. Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem………., NIP……….., REGON……………. kapitał zakładowy…………………., reprezentowanym przez:
[zgodnie z odpisem z KRS]
1………………………………………………….
2………………………………………………….
- [zwanym dalej Wykonawcą]
Na podstawie rozstrzygniętego w dniu ............... 2014r. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zmianami) została zawarta umowa
następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez Wykonawcę w terminach wskazanych w §6,
powierzchni reklamowej na nośnikach outdoorowych typu billboard [ zwanych dalej Nośnikami],
drukowaniu plakatów, które będą eksponowane na tych Nośnikach oraz montaż i umieszczenie
plakatu na Nośniku, ekspozycja, demontaż oraz utylizacja plakatów, zgodnie z warunkami
opisanymi w umowie oraz zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
„SIWZ”) oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 załącznik nr 2.
§2
1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
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a) wydrukowania łącznie …………….. [……………….]1 sztuk plakatów spełniających wymagania
wskazane w § 3 ust. 1 i 2 umowy;
b) udostępnienia Nośników w stanie technicznym umożliwiającym umieszczanie na nich
ekspozycji;
c) umieszczenia wydrukowanych plakatów na Nośnikach wraz z ich ekspozycją przez okres
wskazany w umowie;
d) wykonywania w okresie trwania ekspozycji stałych, bieżących kontroli jakości
wyklejonych reklam na Nośnikach. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
wyklejonych reklam, Wykonawca dokona niezwłocznie ponownego wyklejenia plakatów
we własnym zakresie i na własny koszt i bez odrębnego wezwania Zamawiającego;
e) demontażu i utylizacji plakatów w terminie nie dłuższym niż 2 dni po upływie okresu
ekspozycji plakatu na danym Nośniku.
§3
1. Drukowane przez Wykonawcę w ramach umowy plakaty będą spełniały następujące warunki:
a) będą one zgodne z projektami graficznymi dostarczonym przez Zamawiającego jako
załącznik do zlecenia jednostkowego,
b) druk zostanie wykonany w pełnym kolorze na papierze billboard’owym o gramaturze 115130 gr/m2
c) wymiary plakatów to 504 cm x 238 cm każdy,
2.
Do każdego z etapów ekspozycji plakatów, zgodnie z terminami wskazanymi w §6,
Wykonawca zobowiązany jest wydrukować ……………… sztuk plakatów2 w 3 różnych wzorach
graficznych, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego [§ 5 umowy].
1.

2.

3.
4.
5.

§4
Wykonawca zobowiązany jest do ekspozycji w danym etapie, zgodnie z terminami wskazanymi
w §6, ……….. [………….] plakatów na ………… […… ]3 Nośnikach wolnostojący typu billboard o
wymiarach 504 cm x 238 cm usadowionych na nodze o wysokości minimum 2,5 metra od ziemi
w lokalizacjach:
a) ………………
b) ………………..
c) ………………..
d) ……………..
e) …………………4
Nadto, Nośniki muszą być zlokalizowane prostopadłe do kierunku ruchu jazdy samochodów,
zlokalizowany przy głównych ulicach, w miejscach dużego natężenia ruchu samochodowego i
bardzo dobrej widoczności, w miejscach zapewniających dotarcie do jak najszerszego kręgu
odbiorców, tj.: w okolicach centrum miast, głównych węzłów komunikacyjnych, centrów
handlowych, szkół itp.
Wszystkie Nośniki mają być wyłącznie nośnikami wolnostojącymi. Zamawiający nie zezwala na
ekspozycję plakatów na nośnikach naściennych i zamieszczonych na ogrodzeniu.
Wszystkie Nośniki muszą posiadać własne oświetlenie.
Po upływie terminu wskazanego w §2 lit. e) danego etapu ekspozycji plakatu, zgodnie z §6
poniżej, Wykonawca zobowiązuje się zdemontować oraz zutylizować plakaty eksponowane na
Nośnikach.

1

Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy – w zależności, na którą część zamówienia zostanie
złożona oferta.
2
Zob. przypis 1
3
Zob. przypis 1
4
Zob. przypis 1
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§5
1. Wykonywanie umowy będzie następowało jedynie na podstawie odrębnych zleceń
jednostkowych Zamawiającego opisanych poniżej, częściami – etapy opisane w §6, [zlecenia
jednostkowe].
2. Zlecenia jednostkowe dokonywane będą w formie pisemnej [forma pod rygorem nieważności] i
doręczane Wykonawcy faksem oraz – dodatkowo - drogą elektroniczną zgodnie z danymi
zawartymi w §11.
3. Wraz ze zleceniem jednostkowym Zamawiający prześle na FTP Wykonawcy projekt graficzny
plakatu, który mają być eksponowany na Nośnikach w danym etapie ekspozycji na podstawie
zlecenia jednostkowego,
4. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zlecenia jednostkowego wraz z projektami
graficznymi, Wykonawca dostarczy do akceptacji Zamawiającego mediaplan dotyczący
ekspozycji plakatów objętych zleceniem jednostkowym. Mediaplan musi zawierać dokładny
adres każdego Nośnika wraz z aktualnym zdjęciem potwierdzającym jego lokalizację, stan
techniczny i estetyczny. Przekazywany on będzie Zamawiającemu w formie papierowej –
faksem lub elektronicznie na adresy wskazane w §11.
5. Zamawiający w terminie 2 dni od otrzymania projektów plakatów, media planu oraz informacji
ustosunkuje się do nich w formie pisemnej [forma pod rygorem nieważności], a także wskaże na
których Nośnikach ma być eksponowany dany projekt plakatu.
6. W stosunku do przedstawionych egzemplarzy plakatów lub lokalizacji czy stanu technicznego
lub estetycznego któregokolwiek z Nośników, Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy
faksem lub drogą elektroniczną uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest
uwzględnić oraz, w przypadku ich zgłoszenia, przygotować i ponownie dostarczyć
Zamawiającemu, poprawione egzemplarze plakatów.
7. W przypadku braku akceptacji lokalizacji czy stanu technicznego lub estetycznego
któregokolwiek z Nośników Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowo
wytypowanych Nośników w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed wynikającą z §6,
ekspozycją plakatu.
8. Ekspozycja plakatów na Nośnikach w danym etapie może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu
przez Zamawiającego próbnych egzemplarzy plakatu oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę
akceptacji Zamawiającego mediaplanu, wyrażonej w formie pisemnej [forma pod rygorem
nieważności].
9. Dla potrzeb umowy, uznaje się, że brak ustosunkowania się w formie pisemnej przez
Zamawiającego do przedstawionego mu przez Wykonawcę projektu plakatu oraz mediaplanu w
terminach zakreślonych w ust.5 stanowi odmowę jego akceptacji.
10. Zamawiający uprawniony jest do nie objęcia zleceniami jednostkowymi wszystkich etapów
ekspozycji wymienionych w §6. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje ani roszczenie o
wykonanie całości umowy, ani roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu, których to roszczeń
niniejszym się zrzeka.
§6
Strony ustalają, iż ekspozycja plakatów w ramach poszczególnych etapów uruchamianych
zleceniami jednostkowymi nastąpi w następujących terminach:
1) Etap 1 – od 01.03.2014r. do 31.03.2014r. [włącznie z tymi dniami ]
2) Etap 2 – od 01.04.2014r. do 30.04.2014r. [włącznie z tymi dniami ]
3) Etap 3 – od 01.05.2014r. do 30.05.2014r. [włącznie z tymi dniami ]
4) Etap 4 – od 01.06.2014r. do 30.06.2014r. [włącznie z tymi dniami ]
5) Etap 5 – od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. [włącznie z tymi dniami ]
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6) Etap 6 – od 01.08.2014r. do 31.08.2014r. [włącznie z tymi dniami ]5
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

§7
Łączna wartość netto ceny z tytułu wykonania całości umowy w pełnym zakresie opisanym w
§1 i 2 oraz §6, zgodnie z ofertą - załącznikiem nr 2 do umowy, złożoną przez Wykonawcę w
dniu: .........................2014r. nie przekroczy kwoty..................................... zł (.................................................
złotych).
Do wartości podanej w ust.1 i ust. 6 będzie dodawany podatek od towarów i usług [VAT] w
wysokości zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
Wartość netto ceny opisanej w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową
realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały
nadane następujące numery identyfikacji podatkowej:
1) Zamawiającemu: NIP 588 18 34 882
2) Wykonawcy: ……………………………
Zapłata ceny następować będzie po wykonaniu przez Wykonawcę każdego z etapów emisji
wymienionych w §6 i pod warunkiem ich wykonania zgodnie ze złożonymi zleceniami
jednostkowymi oraz z postanowieniami umowy.
Wartość netto ceny za każdy Etap emisji - za każdą część umowy - będzie jednakowa i wynosi:
a) ………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………
e) …………………………………………………………………….
f) ………………………………………………………………………6
Zapłata następować będzie na podstawie faktur Wykonawcy wystawionych prawidłowo i
zgodnie z postanowieniami umowy, pod warunkiem opisanym w ust.8 poniżej, przelewem, na
rachunek bankowy wskazany w fakturze, nie później niż w terminie …… dni od dostarczenia
Zamawiającemu faktury.
Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację zdjęciową z ekspozycji
plakatów, w związku z którą jest ona wystawiana.
Terminem zapłaty jest dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.

§8
1. Umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego jednostronnie poprzez jej wypowiedzenie.
Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Okres wypowiedzenia wynosi 1 [jeden] miesiąc.
4. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy, w szczególności w sytuacji
wystąpienia tzw. ważnych przyczyn, do których należą:
a) nienależyte wykonywania zobowiązań umownych przez Wykonawcę, np. co do terminów
umownych, lokalizacji Nośników, ich rozmiarów, częstotliwości i/lub długości ekspozycji
plakatu Zamawiającego, warunków drukowanych plakatów;
b) zmiany sytuacji Zamawiającego w zakresie jego zapotrzebowania na prowadzenie działań
promocyjnych.
5. Rozwiązanie umowy, w każdym przypadku, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności a w przypadku wypowiedzenia wskazana w nim zostanie jego przyczyna.
5
6

Zob. przypis 1
Zob. przypis 1
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6. Zamawiający uprawniony jest także do odstąpienia od umowy w sytuacji opisanej w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych i ze skutkami opisanymi w tym uregulowaniu.
Odstąpienie to wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne z niżej podanych tytułów i wskazanej wysokości:
a) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowiązania umownego, dla którego
zakreślone są w umowie terminy, w terminie, wówczas Zamawiający uprawniony jest do
naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% kwoty wskazanej w § 7 ust.1 , za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
b) Z tytułu niewykonania zobowiązania umownego lub nienależytego jego wykonania [ w inny
sposób niż przekroczenie terminu] - wówczas Zamawiający uprawniony jest do naliczenia
kary umownej w wysokości 0,1% kwoty wskazanej w § 7 ust.1, za każde zdarzenie.
c) Za rozwiązanie umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy wówczas
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty
wskazanej w § 7 ust.1.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty
obciążającej go karą umowną.
§10
1. Zamawiający wyznacza …………………. jako osobę uprawnioną do reprezentowania go w czasie
wykonania umowy.
2. Wykonawca wyznacza panią/pana ………………………… jako osobę uprawnioną do
reprezentowania go w czasie wykonania umowy.
3. Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane pełnomocnictwa
(każdy w swoim zakresie) do podejmowania czynności do podejmowania czynności
zmierzających do wykonania umowy.
4. Przedstawiciel wymieniony w ust. 1 nie jest upoważniony do dokonywania zmian, czy
rozwiązania umowy.
5. Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w ust. 1:
a) nie wymaga zmiany umowy,
b) dokonywana jest na drodze pisemnego powiadomienia.
§11
1. Wszelkie zawiadomienia i wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą
pocztą na następujące adresy:
DLA ZAMAWIAJĄCEGO
„EKO DOLINA” Sp. z o.o.
Łężyce
84 – 207 Koleczkowo
tel. 058 672 5000
fax. 058 672 7474
DLA WYKONAWCY
..............................................
..............................................
..............................................
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..............................................
2. Doręczenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy, numery wskazane
powyżej.
3. Strony zobowiązują się do powiadomienia o zmianach adresów, numerów wskazanych powyżej,
a niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy, numery
wskazane w ust.1 są ważne i skuteczne.
4. Terminem doręczenia jest termin wynikający z dowodu nadania faksu bez błędu, w przypadku
doręczenia pocztą termin doręczenia lub 8 dnia od awiza, lub w przypadku doręczenia
osobistego termin zaznaczony w treści pisma, w przypadku doręczenia poczta elektroniczną w
dniu – dacie potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
1.
2.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

§12
Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy jedynie w części i w zakresie wskazanej w
ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
Naruszenie zapisu postanowienia ust.1, upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub - według wyboru i uznania Zamawiającego do
naliczenia -kar umownych w wysokości 5.000,00 za każdy przypadek.
§127
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w załączniku nr
……. do SIWZ8 , w tym podwykonawców wskazanych nazwą w Formularzu Ofertowym w zakresie
części przedmiotu umowy wskazanym w tym załączniku jako część realizowana przez te
podmioty.
Każde proponowane zastąpienie podmiotów opisanych w ust. 1 dopuszczalne i możliwe będzie
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamówienia proponowanego, nowego podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu
zastępowanego. Zmiana ta stanowić będzie zmianę istotnych postanowień umowy i dokonywana
będzie na zasadach wskazanych w §13 umowy.
W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 lub ust.2 Zamawiający jest uprawniony do żądania od
Wykonawcy usunięcia osoby/osób, która należy do personelu podmiotów nie spełniających
warunków opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowiązek usunięcia takich podmiotów i
wszystkich osób dla tych podmiotów pracujących i natychmiast - gwarantując ciągłość i
terminowość wykonywania umowy - nie później niż w 2 dni od żądania Zamawiający, Wykonawca
zastąpi ten podmiot/podmioty innym, który spełnia warunki opisane w załączniku nr ……. do
SIWZ, zgodnie z procedura opisaną w ust. 2 powyżej.
Naruszenie zapisu postanowienia ust.1, ust.2 lub ust.3 upoważnia Zamawiającego do rozwiązania
umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub - według jego wyboru i uznania - do
naliczenia kar umownych w wysokości wskazanej w §12 ust. 2..
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. i wymagają dla swojej ważności zachowania
formy pisemnej.
Niniejsza umowa może zostać zmieniona jedynie w zakresie następujących jej postanowień

7

Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę z możliwości opisanej w art. 26 ust. 2b
Prawa zamówień publicznych. W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 13 i numeracja zastosowana w umowie
zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany.
8 W rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych „inny podmiot”
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1) zmiany terminów ekspozycji plakatów na Nośnikach, jeżeli będzie to uzasadnione
okolicznościami po stronie Zamawiającego jak np. zmiana terminów prowadzenia działań
promocyjnych,
2) co do wysokości ceny wskazanej w §7 ust.1, w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy spowodowanej zmianą strategii reklamowopromocyjnej Zamawiającego.
3) zmiany ceny wymienionej w § 7 ust. 1 w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i
usług [VAT] będącej skutkiem zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu
umowy o wartość zmienionego w ten sposób podatku VAT.
4) Zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §127 z jednoczesnym zachowaniem warunku
opisanego w §127 ust. 2, w przypadku gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany
sposobu realizacji usługi przez Wykonawcę.
5) Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane
przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub
uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości dostaw, terminów
wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy
będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę (w
przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany
polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod
warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez
podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub
uzasadniona jego interesem związanym z
zachowaniem ciągłości pracy, terminów
wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to
wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę).
3. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania:
1) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub
Zamawiający.
2) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian
i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy.
3) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w
terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie
wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję
zmian spełniającą wymogi opisane wyżej.
4) W przypadku upływu terminu podanego w pkt 3) i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam
opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.
§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz prawa zamówień publicznych.

§15
Ewentualne spory wynikające z realizacji n/umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§16
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
2. Integralną częścią umowy są:
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a) załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr …………………
b) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ....................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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