PN-35/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwaną dalej
ustawą.
3. Przedmiot zamówienia:
Kody CPV:
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
22462000-6 Materiały reklamowe
30100000-0- Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
38651000-3- aparaty fotograficzne
55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej
realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II”.
Część I zamówienia - Materiały edukacyjno - promocyjne
Część II zamówienia - Pomoce naukowe - sprzęt
Część III zamówienia - Pomoce naukowe - materiały biurowe
Część IV zamówienia - Poczęstunek
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.5
Dziedzictwo przyrodnicze.
Celem kampanii promocyjno-edukacyjnej prowadzonej w ramach projektu pn.
„Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie etap II” jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na
temat ochrony środowiska naturalnego, rozpropagowanie idei Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat
udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych ze środków RPO WSL
2007-2013 na terenie Województwa Śląskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr A do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Dopuszcza się częściowe składania ofert, na dowolną liczbę części zamówienia
opisanych w pkt 3 siwz.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie przewiduje się.
6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
7.1. do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy licząc od dnia następnego dla
części I, II i II zamówienia
7.2. II/III kwartał 2013 r., nie dłużej niż do 30.09.2012 r. dla części IV zamówienia.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków przez wykonawców:
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy, dotyczące części
I, II, III, IV zamówienia:
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności - brak przepisów nakładających obowiązek posiadania
uprawnień;
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu
tego warunku;
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu
tego warunku;
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do
wykonania zamówienia zamawiający nie dokonuje opisu tego
warunku.
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust.
1 cyt. ustawy – dotyczy części I, II, III, IV zamówienia.
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę
wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 9 siwz, zgodnie
z formułą spełnia – nie spełnia. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia
łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe
wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
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9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt
8.2 siwz wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
9.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osoby
fizycznej oświadczenie, że w stosunku do niej nie otwarto likwidacji lub
nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarto
układ zatwierdzony prawomocnym potwierdzeniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej wykonawców powyższe dokumenty składa każdy z wykonawców.
9.2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i braku przesłanek wymienionych w art. 24 pzp do wykluczenia z postępowania
(wg zał. Nr 2 do siwz).
9.3. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
9.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.1.1 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów.
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania
się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą
za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie.
Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną
należy przesyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres
e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres
e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia
przeczytania” dla wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego,
nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie
obciążają wyłącznie wykonawcę.
Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu
dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz,
a przez wykonawcę w ofercie.
Osoba upoważniona: Michał Bocheński.
11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
12. Termin związania ofertą:
30 dni od terminu składania ofert
13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna składać się z :
13.1. formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz)
13.2. oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2, 2a
do siwz)
13.3. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 9.1.1 siwz.
13.4. informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom (zał. Nr 3 do siwz).
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
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Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/
do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo odrębnie dla każdej części
zamówienia.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta PN-35/2012 Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjnoedukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II”.
Nie otwierać przed 21.11.2012 r. godz. 13.00.”
Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie
później niż do dnia 21.11.2012 r. do godz. 12.00 w przypadku przesyłek pocztowych
należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia
przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2012 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Mikołów,
Rynek 16, pok. 34.
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową za wykonanie poszczególnych części
zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których poniesienie
jest niezbędne dla realizacji zamówienia, a w szczególności kosztów transportu do
siedziby zamawiającego oraz koszty cateringu, wynajmu zastawy stołowej, w tym
dostarczenia odpowiednich naczyń i sztućców, dekorację stołów bufetowych, transport,
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dostawę i odbiór naczyń po usłudze, obsługę kelnerską, w tym sprzątanie w trakcie i
po usłudze.
Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona z złotych polskich
(PLN) do dwóch miejsc po przecinku.
Stawka podatku VAT: 23% dla części I, II i III zamówienia
8% dla części IV zamówienia
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena dla poszczególnych części zamówienia.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Punktacja dla każdej części zamówienia wg wzoru:
CN
--------------- x 100 =...............punktów
CO
* wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy.
Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Urzędu Miasta Mikołowa.
W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym
rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego
do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych
w załączonym projekcie umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt.
ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94
ust 1 cyt. ustawy.
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki
pocztowej.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej
współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.
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18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Wzór umowy:
19.1. Wzory umów dla części I, II, III, IV stanowią zał. do niniejszej specyfikacji.
19.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dla
części I, II, III, IV zamówienia w zakresie ceny brutto, o ile zmianie ulegną
obowiązujące stawki podatku od towarów i usług.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
21. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
Wszędzie, gdzie w jakichkolwiek dokumentach wskazano materiały i urządzenia,
z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych,
pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie
z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian
producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o równoważnych lub
wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie
informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie
z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami
technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami).
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PN – 35/2012
Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (**) ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres

....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)

Fax .........................................................., Telefon ...................................................................
Adres e-mail ……………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
oferuję wykonanie poszczególnych części zamówienia
Kody CPV:
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
22462000-6 Materiały reklamowe
30100000-0- Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
38651000-3- aparaty fotograficzne
55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej
realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II”.
Część I zamówienia - Materiały edukacyjno – promocyjne(*)
Część II zamówienia - Pomoce naukowe – sprzęt(*)
Część III zamówienia - Pomoce naukowe - materiały biurowe(*)
Część IV zamówienia – Poczęstunek(*)
za poniższe kwoty ryczałtowe:
Kwota

Część I

Część II

Część III

Część IV

Brutto
zł
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także
podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

(*) Niepotrzebne skreślić
(**) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje
pełnomocnik wykonawców
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PN-35/2012
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
Kody CPV:
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
22462000-6 Materiały reklamowe
30100000-0- Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
38651000-3- aparaty fotograficzne
55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej
realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II”.
Część I zamówienia - Materiały edukacyjno – promocyjne(*)
Część II zamówienia - Pomoce naukowe – sprzęt(*)
Część III zamówienia - Pomoce naukowe - materiały biurowe(*)
Część IV zamówienia – Poczęstunek(*)
1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu.
2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1
cyt. ustawy.
2.1. W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną oświadczam dodatkowo, że
w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że po
ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku
upadłego.

.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

(*) Niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

PN- 35/2012
Załącznik nr 2a
OŚWIADCZENIE
OSOBY FIZYCZNEJ

Kody CPV:
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
22462000-6 Materiały reklamowe
30100000-0- Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
38651000-3- aparaty fotograficzne
55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej
realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II”.
Część I zamówienia - Materiały edukacyjno – promocyjne(*)
Część II zamówienia - Pomoce naukowe – sprzęt(*)
Część III zamówienia - Pomoce naukowe - materiały biurowe(*)
Część IV zamówienia – Poczęstunek(*)

Ja

...................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości,
chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majątku upadłego.

.................................................
miejscowość i data

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

(*) niepotrzebne skreślić
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PN-35/2012
Załącznik nr 3

Informacja
o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
Lp.

Część zamówienia, której wykonanie
wykonawca powierzy podwykonawcom

OŚWIADCZENIE
1.

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych
z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec
zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne
działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia
finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy.

.................................................
miejscowość i data

..…………...……………………
pieczątka i podpis wykonawcy
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PN-35/2012 Część I
Wzór
UMOWA
zawarta w dniu .................. w Mikołowie
pomiędzy
1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną przez:
dr inż. Marka Balcera - Burmistrza Mikołowa
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. ......................................................... z siedzibą w ................................... reprezentowaną przez:
...............................................................
zwaną dalej Wykonawcą
§1
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej
realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.
§2
1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, opracować i wykonać, a także
dostarczyć do siedziby Zamawiającego materiały promocyjne:
Kalendarz ścienny- 250 sztuk wydanie na 2013 r., jednodzielny o wymiarze 315 x 495 mm
(+/- 5mm), główka kalendarza wymiar 195 x 315 mm (+/- 5mm) oprawiona na tekturze
lakierowana nawiązująca do tematyki szkoleń (ochrona środowiska – przyroda), plecki (spód
kalendarza) papier karton 350g/m2, loga zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji”, kalendarium papier offset 90g/m2,
kalendarium w języku polskim zawierające imieniny, na kalendarium znajduje się przesuwane
okienko wskazujące aktualną datę.
Maskotki pluszaki- 250 sztuk, wykonane z miękkiego pluszu, wielkości od 12 do 20 cm, motyw
misia pluszowego, co najmniej w 5 rodzajach w równych proporcjach ilościowych po 50 sztuk,
kolor dowolny, loga zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w
zakresie
Informacji
i Promocji” w formie np. koszulka na maskotkę z nadrukiem odnoszącym się do treści projektu.
Ulotki- 1000 sztuk, format A4, składany do 2 łamów w kształcie na V, papier kreda 200g,
lakierowane lakierem offsetowym, kolor 4/4.
Koszt usługi obejmuje m.in.: przygotowanie projektu graficznego ulotki, materiał, druk, dostawę
do siedziby Zamawiającego.
2. Wizualizacja projektów kalendarza ściennego, pluszaka i ulotki w wersji elektronicznej musi być
dostarczona do zamawiającego i uzyskać jej pisemną akceptację, pod rygorem odmowy
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 6 umowy.
__________________________________________________________________________________________
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§3
Celem kampanii promocyjno-edukacyjnej prowadzonej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum
Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II” jest
zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego, rozpropagowanie
idei Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na
temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych ze środków RPO WSL 20072013 na terenie Województwa Śląskiego.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenia w wysokości ............................................................................. zł netto (słownie:
...................................................złotych)
oraz
należny
podatek
VAT
(23%)
w wysokości......................... zł. Brutto …………zł (słownie:.........................złotych).
2. Wykonawca wystawi faktury po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturach.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji
zamówienia, a w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie ceny
brutto określonej w § 4 pkt. 1 umowy, o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od
towarów usług.
8. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:
1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,
2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelności,
3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.
Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako
pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji wierzytelności,
o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt 3.
§5
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot dostawy
w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy licząc od dnia następnego tj. do dnia
............
§6
1. Ostateczny odbiór nastąpi po dostarczeniu wszystkich elementów zamówienia do siedziby
zamawiającego oraz przekazaniu zakupionych materiałów w uzgodnionym przez strony terminie
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
2. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
3. Strony uznają wykonanie działań, o którym mowa w § 1 i 2 za wykonane w dniu obustronnego
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
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§7
Dostarczone materiały promocyjne są własnością Gminy Mikołów będącej beneficjentem projektu pn.
„Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w
Mikołowie-etap II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia- w wysokości 5% wynagrodzenia netto
ustalonego w § 4 pkt.1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ustalonego w § 5 umowy.
b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialnośćw wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy ze
swojej winy- w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne
nie pokryją poniesionej szkody.
4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§9
Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wezwania
i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 i 2,
w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę,
a także w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec
niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze.
§ 10
Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego: Pana Michała Bocheńskiego
b) ze strony Wykonawcy: .............................................
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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PN-35/2012 Część II
Wzór
UMOWA
zawarta w dniu .................. w Mikołowie
pomiędzy
1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną przez:
dr inż. Marka Balcera - Burmistrza Mikołowa
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. ......................................................... z siedzibą w ................................... reprezentowaną przez:
...............................................................
zwaną dalej Wykonawcą
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa nowego sprzętu na potrzeby realizacji kampanii
promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.
§2
Dostawa nowego sprzętu wykorzystywanego podczas działań promocyjno-edukacyjnych obejmuje
zakup aparatu fotograficznego zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
§3
Celem kampanii promocyjno-edukacyjnej prowadzonej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum
Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II” jest
zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego, rozpropagowanie
idei Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na
temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych ze środków RPO WSL 20072013 na terenie Województwa Śląskiego.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenia w wysokości ............................................................................. zł netto (słownie:
...................................................złotych) oraz należny podatek VAT (23 %) w wysokości........... zł.
Brutto …………zł (słownie:.........................złotych).
2. Wykonawca wystawi faktury po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturach.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji
zamówienia, a w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie ceny
brutto określonej w § 4 pkt. 1 umowy, o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od
towarów usług.
8. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:
1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,
2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelności,
3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.
Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako
pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji wierzytelności,
o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt 3.
§5
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot dostawy
w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy licząc od dnia następnego tj.
do dnia.........
§6
1. Ostateczny odbiór nastąpi po dostarczeniu nowego sprzętu do siedziby zamawiającego oraz
przekazaniu zakupionego sprzętu w uzgodnionym przez strony terminie na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
w siedzibie Zamawiającego.
2. W dniu ostatecznego odbioru Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne wraz ze specyfikacją
sprzętową.
3. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
4. Strony uznają wykonanie działań, o którym mowa w § 1 i 2 za wykonane w dniu obustronnego
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
§7
Dostarczony sprzęt jest własnością Gminy Mikołów będącej beneficjentem projektu
pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie-etap II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
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a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia- w wysokości 5% wynagrodzenia netto ustalonego
w § 4 pkt.1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ustalonego w § 5 umowy.
b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialnośćw wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
ze swojej winy- w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne
nie pokryją poniesionej szkody.
4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§9
Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wezwania
i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 i 2,
w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę,
a także w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec
niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze.
§ 10
1. Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego: Pana Michała Bocheńskiego
b) ze strony Wykonawcy: .............................................
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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PN-35/2012 Część III
Wzór
UMOWA
zawarta w dniu .................. w Mikołowie
pomiędzy
1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną przez:
dr inż. Marka Balcera - Burmistrza Mikołowa
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. ......................................................... z siedzibą w ................................... reprezentowaną przez:
...............................................................
zwaną dalej Wykonawcą
§1
Dostawa pomocy naukowych na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej
w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.
§2
W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego pomoce
naukowe w formie materiałów biurowych:
Blok rysunkowy- 50 sztuk, format A3, biały, min. 20 kartek, wzór okładki dowolny dla dzieci
do lat 7;
Papier kolorowy- 50 sztuk, format A4, min. 10 kartek, min. 5 kolorów;
Komplety farb- 50 sztuk kompletów farb wraz z pędzelkiem (50 sztuk), w 1 komplecie farby
plakatowe:12 sztuk, min. 12 kolorów, pojemność 1 koloru min. 25 ml;
Komplety kredek - 50 sztuk kompletów kredek, w komplecie temperówka (50 sztuk), w 1 komplecie
min. 12 kredek, min. 12 kolorów, kredki drewniane dł. min. 15 cm, średnica min. 0,5 cm,
zatemperowane;
Komplety mazaków/pisaków- 50 sztuk kompletów mazaków/pisaków, w 1 komplecie min. 24
sztuki mazaków/pisaków, min. 24 kolory; wykonane z tworzywa o dł. min. 15 cm;
Plastelina- 50 sztuk pudełek, w 1 pudełku min. 10 kolorów, min. 10 lasek plasteliny;
Papier- 50 ryz, ryza = 500 arkuszy, biały, format A4, gramatura 80g/m2;
Flip chart – sztuk 1, tablica biała, suchościeralna, magnetyczna, z systemem jezdnym, wymiar min:
700 x 1000 mm, przystosowana do wszystkich typów bloków flip-chart i pisania markerami
suchościeralnymi oraz mocowania magnesów, regulacja rozstawu bolców do zawieszania papierów,
regulacja wysokości, listwa dociskowa, metalowa konstrukcja, półka na markery, w zestawie:1 sztuka
markera czarnego suchościeralnego, 1 komplet bloku papierowego blok typu Flip Chart, 4 sztuki
magnesów, plakietka informacyjna;
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§3
Celem kampanii promocyjno-edukacyjnej prowadzonej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum
Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II” jest
zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego, rozpropagowanie
idei Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na
temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych ze środków RPO WSL 20072013 na terenie Województwa Śląskiego.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenia w wysokości ............................................................................. zł netto
(słownie:........................................złotych)
oraz
należny
podatek
VAT
(23
%)
w wysokości......................... zł. Brutto …………zł (słownie:.........................złotych).
2. Wykonawca wystawi faktury po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturach.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji
zamówienia, a w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie ceny
brutto określonej w § 4 pkt. 1 umowy, o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od
towarów usług.
8. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:
1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,
2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelności,
3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.
Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób:
jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji
wierzytelności, o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt 3.
§5
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot dostawy w terminie
do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy licząc od dnia następnego tj. do dnia......
§6
1. Ostateczny odbiór nastąpi po dostarczeniu wszystkich elementów zamówienia do siedziby
zamawiającego oraz przekazaniu zakupionych materiałów w uzgodnionym przez strony terminie
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
2. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
3. Strony uznają wykonanie dostawy, o którym mowa w § 1 i 2 za wykonane w dniu obustronnego
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
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§7
Dostarczone materiały biurowe są własnością Gminy Mikołów będącej beneficjentem projektu
pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie-etap II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia- w wysokości 5% wynagrodzenia netto ustalonego
w § 4 pkt.1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ustalonego w § 5 umowy.
b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialnośćw wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy ze
swojej winy- w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne
nie pokryją poniesionej szkody.
4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§9
Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wezwania
i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 i 2, w
przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, a
także w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec
niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze.
§ 10
1. Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się:
a)
b)

ze strony Zamawiającego: Pana Michała Bocheńskiego
ze strony Wykonawcy: .............................................

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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PN-35/2012 Część IV
Wzór
UMOWA
zawarta w dniu .................. w Mikołowie
pomiędzy
1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną przez:
dr inż. Marka Balcera - Burmistrza Mikołowa
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. ......................................................... z siedzibą w ................................... reprezentowaną przez:
...............................................................
zwaną dalej Wykonawcą
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie poczęstunku w formie usługi cateringowej podczas
przerw w trakcie zajęć promocyjno-edukacyjnych w ramach kampanii promocyjno- edukacyjnej dla
projektu „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie-etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.5 Dziedzictwo
przyrodnicze.
§2
Zamówienie obejmuje 5 spotkań każde dla 30 osób w miejscu, terminie i o godzinie wskazanej przez
Zamawiającego. Usługa ma zawierać obsługę każdego ze spotkań zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
§3
1.

2.
3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków i ich transportu zgodnie
z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
Nr 171, poz. 1225 ze zm.), a także z aktami wykonawczymi do w/w ustawy.
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi dokumentami zezwoleniami, opiniami,
decyzjami właściwych organów sanitarnych na prowadzenie działalności gastronomicznej
oraz dysponuje pojazdami przystosowanymi do transportu żywności.
Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie/opinie stacji sanitarno - epidemiologicznej
potwierdzające, że pomieszczenia Wykonawcy spełniają wymogi do świadczenia usług
gastronomicznych (np. catering, przygotowanie posiłków, dystrybucja).
Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie/opinie stacji sanitarno - epidemiologicznej
potwierdzająca, że środki transportowe Wykonawcy spełniają wymogi odnośnie transportu
żywności.
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5.
6.

Wykonawca oświadcza, że usługi, o których mowa w § 1 i 2 odpowiadają warunkom
jakościowym zgodnym z obowiązującymi przepisami i normami polskimi.
W terminie do 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi harmonogram finansowy
dotyczący kosztu usługi cateringu dla poszczególnych spotkań i uzyska akceptację
Zamawiającego.
§4

1.
2.
3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zasadami wiedzy profesjonalnej, sprawdzonego warsztatu pracy.
Wykonawca wyraża zgodę na kontrole doraźne Zamawiającego w każdym momencie trwania
umowy w miejscu realizacji usług.
Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że posiada zasoby do wykonania przedmiotu
umowy określonego w § 1 i 2 umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość realizacji przedmiotu
umowy.
§5

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości ............................................................................. zł
netto (słownie: ...................................................złotych) oraz należny podatek VAT (8%)
w wysokości ......................... zł. Brutto …………zł (słownie:.........................złotych).
Wykonawca wystawi fakturę po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dla
każdego z zadania po każdym ze spotkań zgodnie z harmonogramem finansowym, o którym
mowa w § 3 pkt. 6.
Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokółu, o którym mowa
w pkt. 3 nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie w siedzibie Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie
przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji
zamówienia, a w szczególności koszty cateringu, wynajmu zastawy stołowej, w tym
dostarczenia odpowiednich naczyń i sztućców, dekorację stołów bufetowych, transport,
dostawę i odbiór naczyń po usłudze, w tym sprzątanie po usłudze.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie
ceny brutto określonej w § 5 pkt. 1 umowy, o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku
od towarów usług.
Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:
1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,
2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelności,
3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.
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Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób:
jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji
wierzytelności, o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt 3.
§6
Umowę zawiera się na okres od dnia następnego po dacie zawarcia umowy do dnia zrealizowania
przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2, nie dłużej niż do dnia 30 września 2013 r.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w II i III kwartale 2013 r;
Zamawiający planuje organizację maksymalnie 2 spotkań w miesiącu.
§7
1.
2.
3.

Realizacja zamówienia wyłącznie na terenie Gminy Mikołów, w pomieszczeniach
zamkniętych będących własnością Zamawiającego.
Szczegółowe określenie miejsca i dokładnego terminu przeprowadzenia usługi cateringu
będzie przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie 5 dni przed datą
realizacji poszczególnych spotkań zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości zamówienia bez ponoszenia
dodatkowych kosztów i kar umownych.
§8

1.

2.
3.

4.
5.

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za:
a) niezrealizowanie usługi w danym dniu z winy Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia netto określonego w § 5 pkt. 1 umowy.
b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 5 pkt. 1
umowy.
W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy, z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy, zapłaci na jego rzecz 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 5
pkt. 1 umowy.
Jeżeli w trakcie dostarczania usług cateringowych Zamawiający stwierdzi, że usługa:
a) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, lub
b) dostarczone produkty nie odpowiadają ilości i jakości produktom wskazanym przez
Zamawiającego, to Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zaś
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tego tytułu karę umowną w wysokości 20%
całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 5 pkt. 1 umowy.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary
umowne nie pokryją poniesionej szkody.
Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
§9

Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wezwania
i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 i 2,
w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę,
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a także w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec
niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze.
§ 10
1. Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego: Pana Michała Bocheńskiego
b) ze strony Wykonawcy: .............................................
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Zamawiający

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

Wykonawca

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