
 1

 
 
ZP/PN/03/15 
 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro 
 

na realizacje zamówienia publicznego pn: 
  
 
 
 
 

„Usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej na łącznie 23 nośnikach typu 
billboard, citylight i wielki format  
dla potrzeb Opery Wrocławskiej” 
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            Janusz Słoniowski 
               Zastępca Dyrektora 
               Opery Wrocławskiej 

 
 

 
 
 
 
 

Wrocław, marzec 2015r 
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I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Opera Wrocławska 
50-066 Wrocław 
ul. Świdnicka 35 
Tel.(+48)(71) 370-88-50 
fax.(+48)(71) 370-88-62 
NIP: 896-000-55-26 
REGON: 000 278 942 
 
Adres do korespondencji: 

Opera Wrocławska 
50-066 Wrocław 
ul. Świdnicka 35 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 02.03.2015r:  

 w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

 na stronie internetowej Zamawiającego:www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 

 tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego- ul. Świdnicka 35 we Wrocławiu. 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1.Uwzględniając charakter usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający wszczyna 

postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 

811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz akty wykonawcze do niej, a w 

sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, 

poz. 93 ze zm.) oraz ustawy towarzyszące. 

2. Ustawę Pzp wraz z aktami wykonawczymi oraz SIWZ wraz z załącznikami należy traktować, 

jako podstawę do sporządzenia oferty. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

 

Główny przedmiot:            79.34.10.00-6 Usługi reklamowe 

 

Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 79.34.10.00-6 Usługi reklamowe 

2..Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej ( usługa obejmuje 

montaż, ekspozycję wraz z obsługą i demontaż) 23 plakatów w terminie ekspozycji: od 1 

kwietnia do 30 kwietnia 2015 na terenie miasta Wrocławia na nośnikach typu billboard, 

citylight i wielki format, dla potrzeb Opery Wrocławskiej zgodnie z wymogami Zamawiającego.                 

Plakaty do ekspozycji zapewnia Zamawiający.  
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Szczegółowe wymagania Zamawiającego                        

 

a) Wyklejenie i ekspozycja 10 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu  

citylight (120x180) w terminie ekspozycji od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 na terenie 

miasta Wrocławia.   

 

b) Wyklejenie i ekspozycja 10 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu  

billboard (504 x 238 cm) w terminie ekspozycji od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 na 

terenie miasta Wrocławia.   

 

c) Wyklejenie i ekspozycja 3 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu  wielki 

format (3 x 6 m) w terminie ekspozycji od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 na terenie 

miasta Wrocławia.   

 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy będący załącznikiem Nr 5 do 

SIWZ. 

 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA 

      ELEKTRONICZNA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: ekspozycja od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 

2. Miejsce wykonania zamówienia Zamawiający określa szczegółowo: teren miasta Wrocławia. 

 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

2.Jeżeli Wykonawca będzie powierzał część przedmiotu zamówienia podwykonawcom, wówczas 

zakres rzeczowy podzleconych prac należy wskazać w formularzu Oferty. Zlecenie części 

zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
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wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 

uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

3.W przypadku braku takiego wskazania w ofercie, Zamawiający uzna, że wykonawca nie 

zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.  

 
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

DOTYCZĄCYCH DOSTAW. 

Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów i 

oświadczeń.  

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia – 

zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku, 

 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie precyzuje wymagań w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłową realizacje 

zamówienia - zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku. 

 

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie, pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia - zamawiający 

nie precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku. 

 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - zamawiający nie 

precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

wymienione w pkt. VIII.2 każdy z wykonawców musi spełniać oddzielnie, natomiast warunki 

określone w pkt.VIII.1 ppkt. 1), 2), 3)  4) i 5)  wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 
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 1. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1). Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 

do SIWZ. 

 

 2. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.1 PZP: 

1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg załącznika nr 3 

do SIWZ. 

2). Aktualny odpis (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę) z właściwego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub 

samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach 

wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, pobrane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

 3. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.2 pkt.5 PZP: 

1).Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póz. zm.) 

albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg załącznika nr 4 

do SIWZ. 

 

4.Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału, o których mowa w 

art.22 ust.1 może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

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 w 

formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu 

oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda również dokumentów 

dotyczących: 

a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

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 pkt. IX.2.1) oraz 

pkt. IX.2.2)  SIWZ. 

 

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, 

konsorcjum)  

1).Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)-  

art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. 

2).W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści 

pełnomocnictwa, załączonego w oryginale, lub w formie kopii poświadczonej 

notarialnie. 

3).Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 

   złożyć samodzielnie dokumenty wymienione w: pkt. IX.2.1), pkt. IX.2.2), pkt.IX.3 

4).Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcy składają 

wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców na jednym 

formularzu oświadczenia; 

5)..W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika. 
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6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. IX. 2.2) 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, 

wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.     

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej 

, 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, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
7. Pozostałe informacje: 
1).Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

2).Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe  

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 

ust 3 ustawy). 

 

8. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE 

USŁUGI  SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ( art.25 ust.1 pkt.2) Pzp): 

Nie dotyczy 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

   fakt ich otrzymania. 
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2.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

3.Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą 

elektroniczną z wyjątkiem: W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu oferty 

numeru fax., lub jeśli podany nr fax nie jest sprawny, Zamawiający oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przesyła Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej i 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego zostało Wykonawcy doręczone w sposób 

umożliwiający mu zapoznanie się z treścią pisma. 

4.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości 

związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na 

piśmie pod adres zamawiającego. Zapytania mogą być składane faksem pod numer 

071/370 88 62. 

5.Zamawiający niezwłocznie lecz nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania 

   ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6.Treść odpowiedzi na pytania zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, 

którym doręczono SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

7.Jeżeli pytania do SIWZ wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych odpowiedzi, Zamawiający może 

udzielić odpowiedzi na pytania lub pozostawić je bez rozpoznania. 

8.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu zadawania pytań, o którym 

mowa powyżej. 

9.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji  

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie (art. 12 a ust. 3)  

10.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub 

wprowadzonych zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma złożoną, jako późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

11.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
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Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści 

na stronie internetowej. 

 

XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 

    - w zakresie merytorycznym P. Anna Leniart tel. 071/ 370-89-08  

    - w zakresie proceduralnym: P. Piotr Karek tel. 71/ 370 89 47  od poniedziałku do piątku w 

godz. 9:00 – 14:00. 

2. Ze względu na obowiązkową formę pisemną postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia 

ustne dla Wykonawcy ze strony Zamawiającego nie są wiążące. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z 

ofertą. Zamawiający co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje, że 

Wykonawca zostaje z tego tytułu wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art. 

24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona  w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz. 

4.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i 

siedziby. 

5..Dla potrzeb udowodnienia prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego upoważnioną w 

 przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego: 

a) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Wykonawca ten winien załączyć do 

oferty aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
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lub samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych zaświadczeń z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

b) a jeśli w jego imieniu ofertę podpisuje pełnomocnik - również pełnomocnictwo, 

6.W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie (odpis). 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8.Oferta złożona przez wykonawcę musi zawierać następujące dokumenty i 

oświadczenia: 

-  Pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

-  Formularz Ofertowy – wzór Załącznik nr 1 do SIWZ  

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania wymienione w rozdziale IX SIWZ. 

- dokument wykazujący zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp, iż poszczególne 

utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł że nie mogą być one udostępniane          

( o ile dotyczy) 

 

9.Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści 

zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów oświadczeń będących załącznikami do 

niniejszej SIWZ. 

10.Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, chyba że zapisy szczegółowe SIWZ stanowią inaczej, 

wskazując dla poszczególnych dokumentów formę oryginału, lub formę kopii poświadczonej 

notarialnie, lub formę samodzielnie pobranych wydruków. Kopie dokumentów opisane winny 

być „za zgodność z oryginałem” (każda zapisana strona dokumentu) oraz opatrzone 

własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a 

w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez 

ustanowionego pełnomocnika. 

11.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez  

osobę podpisującą ofertę. 

13.Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony ofert zostały kolejno ponumerowane. 

14.Zaleca się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie w 1 egz. 

15.Ofertę należy umieścić w kopercie, która powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana  w 

taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego 

otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 



 11

     Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 

Oferta w postępowaniu na „Usługę ekspozycji reklamy zewnętrznej na łącznie 23 
nośnikach typu billboard, citylight i wielki format dla potrzeb Opery Wrocławskiej”. 
 
 Nazwa i adres Zamawiającego: Opera Wrocławska 
                                                    ul. Świdnicka 35  
                                                    50-066 Wrocław 

 
     UWAGA: nie otwierać przed dniem 10.03.2015r. godz.10.30 
 Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………….. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej 

oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

17. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak  

składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” . 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian 

 i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

19. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i polegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępnione. Wtedy też Wykonawca zgodnie a art. 8 ust. 3 

ustawy Pzp zobligowany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego, 

iż poszczególne utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r. poz.211, z późn. zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

Uwaga: 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy).    

 
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1.Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia                

10.03.2015r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 552. 

2.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. 

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2015r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 

552 (V p.). 
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4.W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

   - podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

Zamówienia 

       -   zbadanie nienaruszalności ofert; 

       -  otwarcie ofert w kolejności ich złożenia; 

       -  ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej  

5. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 

dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom . 

6. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.  

7. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający prześle   

Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie 

składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

XVI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

2.Cena oferty musi być podana do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Cenę oferty należy wyliczyć, jako: 

dla danej pozycji (A,B,C) wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do 

SIWZ) podać cenę (cena wyrażona w PLN w setnych częściach złotego tj. do drugiego miejsca 

po przecinku) netto za ekspozycję jednego  nośnika (poz. 1), cenę netto za realizację danej 

pozycji zamówienia jako iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości nośników (poz. 3), stawkę 

podatku VAT w % (poz. 4), wysokość podatku VAT w zł (poz. 5) i cenę  brutto za usługę  

ekspozycji odpowiednio dla danej pozycji (poz. 6), a następnie podać sumę cen brutto pozycji 

a), b) i c). 

4.Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Cena ofertowa będzie niezmienna z wyłączeniem okoliczności wskazanych we WU. 

 

XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MAJĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
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Rozliczenia z wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 
 
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT 

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

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 

     2) nie podlegają odrzuceniu; 

     3) oferują dostawy zgodnie w wymogami zamawiającego. 

2.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej  

ceny. Zgodnie z art. 91 ust 2a ustawy Pzp Zamawiający stosuje kryterium ceny  jako jedyne 

kryterium oceny ofert, ponieważ przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma 

ustalone standardy jakościowe. 

3.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaproponował 

najniższą cenę ofertową wyliczona w sposób podany w pkt. XVI SIWZ.  

4.Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
XIX. WARUNKI UMOWY 
 

Treść wzoru umowy zamieszczono w załączniku nr 5 do SIWZ, który stanowi jej integralną część. 

 
XX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

XXI.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
 WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1..Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty 

najkorzystniejszej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informacje o 

    tym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 

2..Termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 
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dni - jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie  – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 

lit a), pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została 

złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy. 

3..Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość 

kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania 

do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki – jeżeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. 

wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych). 

4..Jeżeli została wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka  

cywilna), Zamawiający żąda złożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, to na podstawie art. 94 ust 3 ustawy 

Pzp Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 

 
XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1..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 niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  

Pzp. 

2..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 Pzp. 

3..Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4..Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych tj.: 

 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
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 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 odrzucenia oferty odwołującego. 

5..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.  

6..Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego  

certyfikatu.   

7. 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.  

8..Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej).  

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w pkt 8 powyżej, nie przysługuje 

odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 

10.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego  

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w 

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie. 

11.Odwołanie wobec opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

12.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej 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. 

13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

14.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 

15.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
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zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 

jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

  18.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający 

opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie 

o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na 

postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

19.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do 

postępowania po stronie zamawiającego. 

20.Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie korzystać 

ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z 

wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

21.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

22.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

  23.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. 

  24.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. 
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XXIV WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 
1). Oferta                  Załącznik nr 1 

2). Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp                                      Załącznik nr 2 

3). Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do          

    wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,                               Załącznik nr 3 

4). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub 

    oświadczenie o  braku przynależności do grupy kapitałowej                               Załącznik nr 4 

5). Wzór Umowy                                                                                          Załącznik nr 5 

 

Wrocław, dnia  02 marca 2015 r.  
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                                                                                                                                              Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
……………………………………… 
     pieczęć wykonawcy 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem zamówienia jest „ Usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej na łącznie 23 nośnikach typu 
billboard, citylight i wielki format dla potrzeb Opery Wrocławskiej ” działając w imieniu i na rzecz: 
Nazwa: .................................................................................................................................................................... 

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

     
Siedziba: ................................................................................................................................................................. 

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

 
Nr telefonu/faksu: .................................................................................................................................................. 
 
Adres poczty elektronicznej: .................................................................................................................................. 
 
Numer NIP: .................................................... Numer  REGON: ………………....……………………..………………………………. 

 (nazwa  (firma)  dokładny  adres Wykonawcy/Wykonawców); w  przypadku  składania  oferty  przez  podmioty występujące wspólnie  – 
Konsorcjum podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę), 

 

składamy niniejszą Ofertę, do oferty załączamy komplet dokumentów i oświadczeń: 

 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ; 

 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

1/ Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

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

 (Wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę ‐ Konsorcjum) 

2/ Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych 
w SIWZ, za cenę ofertową: 
 
usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej ( usługa obejmuje montaż, ekspozycję wraz z obsługą  i demontaż) 23 
plakatów w terminie ekspozycji: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 na terenie miasta Wrocławia na nośnikach 
typu billboard, citylight i wielki format, dla potrzeb Opery Wrocławskiej zgodnie z wymogami Zamawiającego.                 
Plakaty do ekspozycji zapewnia Zamawiający.  
Szczegółowe wymagania Zamawiającego     
                    
a)Wyklejenie  i ekspozycja 10  sztuk plakatów na nośnikach  reklamy  zewnętrznej  typu    citylight  (120x180) w 

terminie ekspozycji od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 na terenie miasta Wrocławia.   
b)Wyklejenie i ekspozycja 10 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu  billboard (504 x 238 cm) 

w terminie ekspozycji od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 na terenie miasta Wrocławia.   
c)Wyklejenie i ekspozycja 3 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu  wielki format (3 x 6 m) w 

terminie ekspozycji od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 na terenie miasta Wrocławia.   
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A 
 
 
 
 
 
 

Cena netto za  
ekspozycję 
jednego   
nośnika typu  
citylight [zł] 

Ilość 
nośników 

 
[szt] 

cena netto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia  

Stawka 
VAT [%] Wartość VAT [zł] 

Cena ofertowa brutto za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia  

1 2 3 = 1 x 2 4 5 6 = 3 +5 
 
 
 

 
10 

    
 
 

 
B 
 
 
 
 
 

Cena netto za  
ekspozycję 
jednego   
nośnika typu  
billboard  [zł] 

Ilość 
nośników 

 
[szt] 

cena netto za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia  

 
Stawka 
VAT [%] 

Wartość VAT [zł] Cena ofertowa brutto za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia  

1 2 3 = 1 x 2 4 5 6 = 3 +5 
 
 

 
10 

 

    

C Cena netto za  
ekspozycję 
jednego   
nośnika typu  
wielki format  [zł] 

Ilość 
nośników 

 
[szt] 

cena netto za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia  

 
Stawka 
VAT [%] 

Wartość VAT [zł] Cena ofertowa brutto za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia dla części 
2.II) 

1 2 3 = 1 x 2 4 5 6 = 3 +5 
 
 

 
3 

    

Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia (brutto) Σ A+B+C 
 
 

 

 
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia. 
 
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

wszystkimi jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od 
zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

 
5. Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z wymogami określonymi przez zamawiającego. 
 
6. Oświadczam, iż  zapoznałem się ze Wzorem Umowy  i zobowiązuje się, w przypadku wyboru 

mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
7. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
8. Oświadczam, że zamówienie w całości wykonam siłami własnymi / wykonanie poniższych 

części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić): 
 

1)  ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
(Opis części zamówienia, nazwa podwykonawcy, wartość podzlecanego zamówienia) 

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

(Opis części zamówienia, nazwa podwykonawcy, wartość podzlecanego zamówienia) 
 

9. Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa  (jeśli dotyczy). 
   Zastrzegam jednocześnie, iż informacje zawarte w załączniku nr ……. do oferty, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa …….. i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom 
biorącym udział w postępowaniu. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 8 ust 3 ustawy Pzp wraz 
z ofertą składam dokument potwierdzający, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
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10. Jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer  
 
     NIP:................................................................................................................... 
 
11. Do niniejszej oferty załączam: 
 

1) ……………………………………….                      2) ………………………………………. 

 

3) ..........………………………....                      4) ..........……………………….... 

 

12.Oferta zawiera ......... ponumerowanych stron. 
 
 
 

.....................................................                         .............................................................................. 
         (miejscowość, data)                                          (imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby /osób 
                               uprawnionych do reprezentowania  wykonawcy) 
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                                                                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ  
(należy złożyć w formie oryginału)  
 
…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
 
                                        OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz 
z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Przystępując do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej na łącznie 23 
nośnikach typu billboard, citylight i wielki format dla potrzeb Opery Wrocławskiej” 
……………................................................................................................................................  
.....................…...........................................................................................................................  
(pełna nazwa Wykonawcy)  
 
spełnia warunki dotyczące:  
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
 
 
...................................., dnia ....................... 2015 r.  
 
 
............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 

UWAGA: 
 
Jeśli Wykonawca będzie 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 wykonywaniu zamówienia.  
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                                                                                                                   Załącznik nr 3 do SIWZ  
(należy złożyć w formie oryginału)  
 
…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
 
                                        
 
                                     OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 
r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). 
 

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Usługa ekspozycji reklamy 
zewnętrznej na łącznie 23 nośnikach typu billboard, citylight i wielki format dla potrzeb 
Opery Wrocławskiej” 
 
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
 
 
 
...................................., dnia ....................... 2015 r.  
 
 
............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
W przypadku Konsorcjum , Oświadczenie w formie oryginału składa każdy Partner Konsorcjum indywidualnie 
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                                                                                                                   Załącznik nr 4 do SIWZ  
(należy złożyć w formie oryginału)  
 
…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy) 
                                     
                                           OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
                                             z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 

 

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Usługa ekspozycji 
reklamy zewnętrznej na łącznie 23 nośnikach typu billboard, citylight i wielki format dla 
potrzeb Opery Wrocławskiej” oświadczam, że  
 
.................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

(  wykonawca, NIP, REGON ) 
 
1)  nie  należy  do  żadnej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.    o  ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*, 
 
2) należy do grupy kapitałowej ……………..…………………………………………….    w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  Nr  50,  poz.  331  z  późn.  zm.),  do  której  należą 
ponadto*: 

 
a) …………………………………………………. 
 
b) ………………………………………………… 
 
c) ………………………………………………… 
 
 
......................................................                              ....................................................... 
         (miejscowość, data)                                  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
                                                                                     do reprezentacji Wykonawcy 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
Uwaga:  
W przypadku Konsorcjum, Oświadczenie w formie oryginału składa każdy Partner Konsorcjum indywidualnie 
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                                                                                                                   Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
                                     

WZÓR UMOWY 
 
         Zarejestrowano pod Nr …../2015/T 
 

Umowa Nr 01/ZP/PN/03/15 
 
zawarta w dniu ………2015 we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z art. 
39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) jako umowa na 
zamówienie udzielane w  części, pomiędzy: 
 
Operą Wrocławską z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze 
Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod nr 
11, NIP: 896-000-55-26, Regon: 000278942, reprezentowaną przez: 
 
1. Janusza Słoniowskiego – Zastępcę Dyrektora 
2. Kazimierza Zalewskiego – Pełnomocnika Dyrektora Ds. Finansowych – Głównego  Księgowego 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
.................................................................................. 
z siedzibą .................................................................... 
NIP ............................................................................. 
Reprezentowaną przez:  
1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
 
 zwaną dalej WYKONAWCĄ, o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako część/pozycję  ……. 

zamówienia publicznego Ekspozycję Reklamy zewnętrznej ( obejmującą: montaż, ekspozycję 
wraz z obsługą, demontaż) na 23 nośnikach reklamowych typu według specyfikacji dla 
częśći/pozycji ……….: bilbord/ citylight / wielki format w ramach kampanii reklamowej 
spektaklu operowego ………….., którego premiera odbędzie się …………………………………… na scenie 
………………….. 

2. Kampania reklamowa na nośnikach szczegółowo opisanych w Opisie Przedmiotu zamówienia 
dla częśći/pozycji ……….zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę na terenie ……….. w 
następujących terminach: …………………………………..  

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 
    1)wykonania czynności ekspozycji reklamy zewnętrznej z należytą starannością i w 

zakreślonych umową terminach. 
2) dbania o estetykę i czytelną prezentację materiału reklamowego Zamawiającego,  

 
§2 

Ilekroć w umowie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco: 
1) Zamawiający   – Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 55-066 Wrocław. 
2)  Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, której ofertę złożoną w przetargu publicznym Zamawiający uznał za 
najkorzystniejszą i w związku z tym udzielono zamówienia publicznego. 

3)  „Reklama" - materiał reklamowy (plakaty lub inny materiał przeznaczony do  ekspozycji 
opisany szczegółowo w OPZ i SIWZ dla odpowiednio dla poszczególnych części); 

4) „Nośniki reklamowe" – powierzchnie reklamowe znajdujące się w dyspozycji Wykonawcy typu 
billboard, citylight; wielki format, ściana i inne, zgodnie z OPZ. 
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5) „Ekspozycja” – ekspozycja Reklam Zamawiającego na Nośnikach reklamowych Wykonawcy; 
6) „Kampania reklamowa” – ogół czynności zmierzających do Ekspozycji Reklam oraz ich 

Ekspozycji.  
 

§ 3 
1..Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający nie będzie przekazywał Wykonawcy, celem 

zamieszczenia na nośnikach reklamowych, materiałów reklamowych, których treść lub forma 
będzie sprzeczna z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. 

2. Za treści i formę materiałach reklamowych odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  
3..Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów reklamowych celem realizacji 

przedmiotu umowy stanowi równocześnie potwierdzenie, iż przysługują mu prawa na dobrach 
niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach 
zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w 
zleconych do prezentacji Reklamach - informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, 
wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi  elementami 
stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.  

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest pobrać plakat/plakaty reklamowe/lub inny materiał reklamowy 
przeznaczony do ekspozycji według OPZ dla części/pozycji ………. z siedziby Zamawiającego lub 
innego miejsca wskazanego na terenie miasta Wrocławia nie później niż 3 dni przed 
planowanym rozpoczęciem ekspozycji reklam. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plakat/plakaty reklamowe/lub inny materiał przeznaczony 
do ekspozycji w ilości zamówionych nośników koniecznych do realizacji zamówienia. 

 
§ 5 

W przypadkach zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy materiałów reklamowych, 
termin realizacji przedmiotu umowy zostaje przesunięty o ilość dni zwłoki w przekazaniu na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości i z tytułu: 

1) 10 % wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 

2) opóźnienia w rozpoczęciu ekspozycji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za ten typ nośnika którego opóźnienie dotyczy; 

3) opóźnienia w usunięciu usterek i uszkodzenia ekspozycji, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za ten typ 
nośnika, którego opóźnienie dotyczy; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy ( §8 ust.1) 
za odstąpienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę . 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art.145 ust.1 ustawy 
Pzp. Odstąpienie powyższe nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o 
której mowa w ust. 2. 

4. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa dochodzenia przez 
Strony na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego  przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 
§7 

1. Raport z zakończenia montażu reklam, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu do piątego dnia od jego zakończenia. 

2. Raport zdjęciowy z przebiegu ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do 10 dni od zakończenia realizacji 
zamówienia. 

3. Brak pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, do raportów doręczonych przez Wykonawcę w 
okresie realizacji przedmiotu umowy uważa się za potwierdzenie wykonania ekspozycji na 
warunkach określonych w umowie. 
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§ 8 
1. Z tytułu przeprowadzenia Kampanii reklamowej spektaklu operowego ………….., którego 

premiera odbędzie się ……………………………………, opisanej szczegółowo w OPZ dla części/pozycji 
…………….. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości : ……….. zł brutto 
(słownie złotych brutto: ……………………………..00/100), w tym: …………………. zł netto (słownie 
złotych netto: …………………….00/100 ) oraz ………… % VAT, w wysokości: ……………… zł      
( słownie: ………………………00/100), zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą załącznik do umowy. 

2..Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie za faktycznie wykorzystane Nośniki reklamowe i 
wyłącznie za czas faktycznej Ekspozycji Reklam.  

3..Termin płatności faktury strony ustalają do 30 dni od dnia jej złożenia u Zamawiającego,  po 
wykonaniu przedmiotu zamówienia. Podstawą do przyjęcia faktury jest protokół 
potwierdzający odpowiednio wykonanie zamówienia bez zastrzeżeń Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest podatnikiem VAT   - ……………………………. 
5. Zamawiający jest podatnikiem VAT   - NIP: 896-000-55-26 
 

§ 9 
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki występowania podczas trwania umowy 

zdarzeń od niego niezależnych, wpływających na termin i jakość ekspozycji plakatów,  
w szczególności za: 
1) istotne decyzje władz miejskich i/lub architektonicznych; 
2) zaistnienie niezależnych okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo 

wykonanie zobowiązań Wykonawcy (siły wyższej) co w szczególności oznacza klęskę 
żywiołową, stan wojny, stan wyjątkowy, uniemożliwiające przeprowadzenie kampanii: 
wypadki drogowe, strajki lub akcje protestacyjne, katastrofy budowlane, zamachy 
terrorystyczne, zamknięcia dostępu do określonych obszarów przez władze publiczne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi montażu, 
ekspozycji i demontażu plakatów na nośnikach, o których mowa w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia w SIWZ. 

3. W trakcie trwania ekspozycji reklamowej Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania 
Nośników reklamowych oraz Reklam w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz 
nieodpłatnego usuwania stwierdzonych usterek plakatów w terminie do 48 godzin od dnia 
poinformowania go przez Zamawiającego lub od dnia wykrycia ich przez Wykonawcę.  

4. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Zamawiający będzie zgłaszał 
Wykonawcy niezwłocznie w formie e-maila lub na piśmie za pośrednictwem faksu. Reklamacja 
powinna zawierać rodzaj wad lub usterek reklamy w stosunku do złożonego zamówienia oraz 
wskazanie lokalizacyjne. 

 
§ 10 

1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na 
warunki pozaumowne. 

2. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT) z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi 
na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; 

b) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli 
stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy; 

c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności  
przyspieszających realizację, obniżających ponoszone przez Zamawiającego koszty; 

d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron 
umowy, 

e) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych. 
 



 27

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i 
obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w 
szczególności z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą. 

4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 
1146 i 1232) oraz  Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy  
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Nadzór nad realizacją umowy sprawują: 
a) ze strony Zamawiającego: P. Anna Leniart ; e-mail: …………………….. , tel: ………………….. , 

faks: ………………………… 
 

b) ze strony Wykonawcy: P. …………………… , e-mail: …………………….. , tel: ………………….. ,           
faks: ………………………… 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 
     Zamawiający:        Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 


