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Część I 

Postanowienia ogólne. 

 

1. Informacja o Organizatorze Konkursu.  

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie,  
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 
Telefon (22) 754 26 10; faks: (22) 757 66 45, 

Dalej zwany Organizatorem lub Organizatorem Konkursu. 

2. Skład Komisji Konkursowej oraz osoby uprawnione do kontaktu ze strony Organizatora 
Konkursu. 

Do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z zarządzeniem  nr 10/2014 Dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego - 
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie została powołana Komisja Konkursowa w 
składzie: 

1. Dr Wiesław Podyma – Przewodniczący Komisji Konkursowej   
2. Prof. dr hab. Wiesław Krzemiński 
3. Rad. praw. Marek Okniński 
4. Inż. Zdzisław Bujalski 
5. Maria Peterek – Sekretarz Komisji Konkursowej  

Osobą uprawnioną do kontaktu z podmiotami ubiegającymi się o udział w konkursie (dalej zwanymi 
Uczestnikami Konkursu), jest: 

W kwestiach przedmiotu konkursu: 

- Wiesław Podyma  –  tel. (+48) 692 539 212 

W kwestiach formalno – prawnych: 

- Marek Okniński  – tel. (+48) 781 799 991   

 

3. Podstawa prawna procedury Konkursu.  

Konkurs organizowany jest na podstawie Regulaminu konkursu przyjętego przez Dyrektora CZRB PAN. 
Prowadzony Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Generalne zasady uczestnictwa w Konkursie. 

4.1. Do Konkursu może przystąpić osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone 
w treści niniejszego Regulaminu Konkursu. 

4.2. Każdy Uczestnik Konkursu  może złożyć tylko jedną ofertę realizacji przedmiotu Konkursu.  

4.3. Uczestnicy Konkursu w terminie określonym postanowieniami niniejszego Regulaminu 
Konkursu składają oferty konkursowe. Spośród złożonych ofert Komisja Konkursowa wybiera 
najkorzystniejszą ofertę. Wybór najkorzystniejszej oferty prowadzony jest wg zasad opisanych 
w niniejszym Regulaminie Konkursu.  
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4.4. Wyniki konkursu zatwierdza Dyrektor CZRB PAN.  

5. Sposób porozumienia Organizatora Konkursu z Uczestnikami Konkursu w czasie trwania 
procedury Konkursu.  

5.1. Wszelką korespondencję do Organizatora Konkursu związaną z niniejszym Konkursem, należy 
kierować na adres:  

Polska Akademia Nauk  
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2, 
02-973 Warszawa, Polska 

Telefon (22) 754 26 10; faks: (22) 757 66 45, 

5.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony 
w formie pisemnej lub za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt. 5.3 
Regulaminu Konkursu. 

5.3. Oferty konkursowe przekazywane są Organizatorowi Konkursu wyłącznie w formie pisemnej.  

5.4. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w języku polskim. W związku z powyższym 
wymagane jest, aby przedkładane w trakcie trwania konkursu dokumenty były 
przetłumaczone na język polski. Umowa ze zwycięzcą konkursu zostanie zawarta pod 
prawem polskim. Organizator Konkursu w załączeniu do niniejszego Regulaminu przekazuje 
wzór umowy.  

5.5. Strony będą informować się wzajemnie o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Uczestnika Konkursu 
uznawane będą za skutecznie złożone. 

5.6. Określenie sposobu uzyskania informacji i dostępnych dokumentów: 

       5.6.1. Organizator Konkursu umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z terenem planowanej 
inwestycji NMP.  

        Przedstawiciele Uczestników Konkursu zainteresowani udziałem w wizji zobowiązani są w 
terminie do dnia 29 października 2014 r. do godziny 0930 przekazać na adres Organizatora 
Konkursu lub przesłać  faksem (na fax podany w pkt. 5.1. Regulaminu) zgłoszenie zawierające 
imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać 
wpuszczone na teren Organizatora Konkursu w trakcie prowadzonej wizji.  
Organizator Konkursu informuje, że wizji można dokonać w dniu 29.10.2014 r. o godzinie 1000. 

Zbiórka w siedzibie Organizatora Konkursu – brama wjazdowa na   teren Ogrodu. Obecność na 

wizji nie jest obowiązkowa dla ważności złożonej oferty konkursowej 

5.6.2. Organizator Konkursu udostępnia w załączniku do Regulaminu Konkursu  mapę sytuacyjną 

terenu Ogrodu z zaznaczonym potencjalnym terenem inwestycyjnym. 
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Część II 

Przedmiot konkursu i termin realizacji. 

 

6. Opis przedmiotu konkursu. 

6.1 Przedmiotem Konkursu jest wybranie wykonawcy, którego zadaniem będzie  wykonanie 

założeń urbanistyczno-programowych i innych niezbędnych opracowań towarzyszących, w tym 

wizualizacji 3D obiektów oraz towarzyszących obiektów małej architektury Narodowego 

Muzeum -Przyrodniczego (NMP). 

6.2 Założenia urbanistyczno-programowe posłużą jako wstępne wytyczne do zaprojektowania 

Narodowego Muzeum Przyrodniczego (NMP).  Prace projektowe zostaną zlecona w ramach 

odrębnej procedury i nie są objęte przedmiotem niniejszego Konkursu.  

6.3 NMP ma być zbudowane na terenie PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Na terenie NMP mają być prowadzone zarówno 

działania muzealne jak i aktywność badawcza. Założono dla celów inwestycji poniższe 

wskaźniki: 

6.3.1.1 Liczba osób odwiedzających rocznie: 500 000 osób 

6.3.1.2  Łączna powierzchnia użytkowa obiektów: od 32 000 do 40 000 m2 

6.3.1.3  Liczba osób zatrudnionych w nowych obiektach: do  340 osób 

 Zadaniem wykonawcy będzie w ramach realizacji przedmiotu Konkursu również zweryfikowanie 

powyższych założeń. 

6.4 Wykaz obiektów planowanych do wybudowania w ramach NMP: 
 

Obiekt Powierzchnia [m2] Liczba osób zatrudnionych 

Planowane obiekty główne   

Budynek Główny wystawienniczy 20 000 100 

Kompleks szklarniowy (klimatron z 
towarzyszącymi szklarniami) w 
najwyższej części 27 m. 

5 000 10 

Obiekty zaplecza badawczego   

Dział paleobiologii 3 000  60 

Dział zoologii 4 000 100  

Inne obiekty*   

Ośrodek edukacji dla dzieci i 
młodzieży 

500 30 

Esperymentatorium  200 10 

Kompleks konferencyjny  1 000 10 

Powierzchnie magazynowe na zbiory 6 000 20 

*Wymienione obiekty mogą stanowić część obiektów głównych 
 
 
Uwagi szczegółowe do weryfikacji w ramach realizacji przedmiotu Konkursu: 
1. Budynek Główny Wystawienniczy realizowany w dwóch etapach łączna powierzchnia 20000 tys. 
m2  
I etap 12000 m2 
II etap 8000 m2 
2. Budynki zaplecza badawczego 7000 m2 (pracownie naukowe, administracja, pozostałe) 
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I etap 3000 m2 
II etap 4000 m2 
3.Ośrodek edukacji dla dzieci i młodzieży 400 m2 (pracownie dydaktyczne do zajęcia ) + 100m2 
zaplecze.(Trzy sale) (etap I) 
4. Eksperymentatorium botaniczne 200 m2  (etap I) 
5. Kompleks szklarniowy (klimatron z towarzyszącymi szklarniami) (etap I). Całość – 3000 m2 
(wymiary 27 m wysokości, 2000 m2 powierzchni wystawienniczej, 1000 m2 zaplecza) siedliska roślin 
różnego typu klimatów ciepłych (tropikalnego, subtropikalnego, pustynnego i śródziemnomorskiego) 
wraz z ekspozycjami zwierząt (akwaria, terraria, insektaria (motylarnia)). Ponadto szklarnia 2000 m2 
(częściowo na miejscu obecnie istniejącej). 
6. Kompleks konferencyjny 

Pomieszczenia: 2-3 sale konferencyjne mieszczące do 30 osób (pow. Np. 40-50m2), 1x sala do 100 
osób (pow. 120 m2.), sala do 300 osób (250 m2). Zakładanym rozwiązaniem jest możliwość połączenia 
sal i stworzenie z 2-3 mniejszych sal w jedną większą.  Przestrzeń cateringowo-wystawiennicza: w 
przypadku wydarzenia do 300 osób potrzebna jest przestrzeń np. 500m2 na catering + niewielkie 
stoiska wystawiennicze.  

 
Zalecenia architektoniczne: 
Założenia powinny uwzględniać obecny charakter zabudowy Ogrodu Botanicznego oraz pełnioną 
przez Ogród funkcję.  Zakłada się możliwość wyburzenia niektórych obiektów np. wiaty, szklarnie. 
Obiekty NMP ze względu na wykorzystane rozwiązania powinny stanowić przykład zastosowania 
zielonych technologii. 
 
Ogólne informacje o terenie:  

Potencjalne tereny inwestycyjne znajdują  się na terenie PAN Ogród Botaniczny - Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie  przy ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa,  w 
jego południowo wschodniej części, na górnym tarasie wysoczyzny wiślanej. Administracyjnie teren 
podlega gminie Warszawa Ursynów. Plan realizacyjny Ogrodu został zatwierdzony w roku 1977 przez 
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Stołecznego Warszawy UA.AR-451/77. 
Teren Ogrodu Botanicznego znajduje się  na działkach o numerach ewidencyjnych : 
Nr 3/1; 3/2; 3/3 obręb 1215, powierzchnia: 30 ha 52 a 43 m2, KW Nr  WA2M/00071122/0. 
Nr 6/1; 6/2; 7; 8/3; 8/4; 8/5; 10 obręb 1215,·powierzchnia: 7 ha 97 a 11 m2,KW Nr 
WA2M/00046010/8. 
Nr 110 obręb 1211,·powierzchnia: 83 a 71 m2,KW Nr 46010 
Własność działek Skarb Państwa. Działki są w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk Pałac 
Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 Skrytka Pocztowa 24, 00-901 Warszawa. 
Powierzchnia Ogrodu Botanicznego wynosi 39,33 ha. Na jego terenie zlokalizowane jest zaplecze 
naukowo gospodarcze, kolekcje roślin, ekspozycje i tereny zieleni, układ dróg i alejek, parkingi. Obiekt 
posiada własne ujęcia wody z trzech studni głębinowych. Woda ze studni głębinowych 
doprowadzona jest do istniejącej hydroforni i dalej rozprowadzona jest wodociągiem po obiekcie. Na 
terenie Ogrodu Botanicznego można wyróżnić obiekty biurowo-administracyjne i gospodarcze o 
łącznej powierzchni zabudowy ok. 10319 m2. 
Na terenie Ogrodu Botanicznego istnieje kanalizacja ściekowa gospodarczo-sanitarna i kanalizacja 
deszczowa. Ścieki sanitarne z budynków administracji, laboratoriów i pozostałych odprowadzane są 
kanalizacją ściekową bezpośrednio do biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie 
Ogrodu Botanicznego, po oczyszczeniu wody zużyte zagospodarowane są na potrzeby własne 
Ogrodu. Wody deszczowe z placów, dróg, budynków i terenów i terenów zieleni są odprowadzane do 
zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego.  
Analizowany obszar znajduje się w obrębie powierzchni przepływu wód lodowcowych w obszarze 
kemów na Równinie Warszawskiej. Jest to stosunkowo płaski obszar  leżący na wysokości 105 do 112 
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m n.p.m.. Powierzchnię tę urozmaicają  liczne kemy zbudowane z piasków i mułków oraz zagłębienia 
powytopiskowe po martwym lodzie, wypełnione piaskami humusowymi  i namułami piaszczystymi. 
Od wschodu i południa obszar ograniczony jest wysokimi (do 20m) krawędziami stromo opadającymi  
do poziomu tarasu nadzalewowego (falenickiego)  doliny Wisły i rzeki Jeziorki. 
Krawędź wysoczyzny rozcięta jest licznymi wąwozami. Mają one zazwyczaj strome zbocza o 
nachyleniu 300  i są głębokie  od kilku do kilkunastu metrów . Miejscami wypływają z nich drobne 
strugi. Powstanie tego obszaru związane jest z okresem deglacjacji arealnej lądolodu stadiału 
mazowiecko - podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego. 
W analizowanym  rejonie na powierzchni występują piaski i mułki wodnolodowcowe o niewielkiej 
miąższości, które pokrywają rozległe powierzchnie wokół kemów. Poniżej występuje glina zwałowa 
stadiału  mazowiecko - podlaskiego. Jej miąższość waha się od 2 do 5 m. Jest to glina piaszczysta 
barwy brunatnej i rdzawej. W jej spągu leżą piaski wodnolodowcowe z pojedynczymi żwirami. 
Odsłaniają się one  miejscami w krawędzi wysoczyzny , między innymi w Kabatach. Poniżej występują 
utwory stadiału maksymalnego zlodowacenia  środkowopolskiego. W analizowanym obszarze 
reprezentowane są one przez osady glacjalne (glinę zwałową) o miąższości  do 10 metrów, oraz iły i 
mułki warwowe, których miąższość waha się od kilku do kilkunastu metrów. Osady interglacjału 
mazowieckiego to piaski ze żwirami oraz mułki rzeczne, których  miąższość nie przekracza kilkanaście 
metrów. 
Całkowita miąższość utworów czwartorzędowych w analizowanym obszarze wynosi ok. 30 m. W 
podłożu utworów czwartorzędowych występuje ciągły kompleks iłów plioceńskich. 
W analizowanym obszarze pierwsza warstwa wodonośna występuje na głębokości  
6-8 m p.p.t. Jest ona związana z piaskami wodnolodowcowymi, które leżą między dwiema warstwami 
gliny zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego. Miąższość jej jest niewielka i wynosi 2-3m. 
Główny użytkowy poziom wodonośny budują piaski i żwiry interglacjału mazowieckiego. Występuje 
on na głębokości poniżej 15 metrów a jego miąższość wynosi od kilku do kilkunastu metrów. 
 

6.5 Zwycięzca konkursu zobowiązany będzie do: 
 

1. Przedstawienia co najmniej 2 wariantów realizacji inwestycji. Wariantowość ma polegać na 
przygotowaniu dwóch wariantów lokalizacji obiektów oraz dwóch wariantów wykonania 
inwestycji z wykonaniem tylko wybranych modułów. 

2. Określenia wskaźnikowych  kosztów wybranego przez Organizatora Konkursu wariantu. 
3. Wykonania wizualizacji 3D  planowanych obiektów na terenie przeznaczonym pod przyszłą 

inwestycję, której zakres obejmie: 
a) minimum 3 ujęcia inwestycji na planszach o wymiarach 100x70cm oraz w wersji 

elektronicznej w rozdzielczości 5000x3333 pikseli w formacie PDF, 
b) animację przedstawiającą główne założenia inwestycji zapisaną w formacie 

możliwym do odtworzenia za pomocą programów ogólnodostępnych 
c) prezentację w formacie Power Point *.ppt 

4. Założenia techniczno – ekonomiczne obejmujące następujące elementy: 
a. Zagospodarowanie terenu 

i. usytuowanie głównych obiektów, 
ii. wskaźniki wykorzystania terenu, 

iii. komunikacja kołowa i piesza, 
iv. lokalizacja parkingów, 
v. małą architektura i zieleń 

b. Orientacyjny szacunek zapotrzebowania na media 
i. zapotrzebowanie na wodę 

ii. ilość ścieków 
iii. zapotrzebowanie na energię elektryczną 
iv. zapotrzebowanie mocy cieplnej 
v. zapotrzebowanie mocy chłodniczej 

vi. określenie kosztów ekspoloatacji 
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c. instalacje zewnętrzne -  wytyczne do odbioru ścieków, zaopatrzenia w wodę, gaz  
 

5. Zestawienie obowiązujących na terenie gminy Konstancin – Jeziorna aktów prawnych 
kształtujących zagospodarowanie przestrzenne i ograniczenia z nich wynikające 

6. Szacunek kosztów inwestycji z podziałem na poszczególne obiekty. 
 

7. Termin realizacji przedmiotu konkursu. 

Organizator Konkursu zakłada, że przedmiot konkursu zostanie wykonany w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2014 r.  
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Część III 

Warunki udziału w konkursie oraz wymagane dokumenty. 

 

8. Warunki udziału w konkursie 

8.1. Ofertę konkursową mogą złożyć podmioty, które wykażą, że: 

8.1.1. Dysponują osobami, które  w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności 
firmy jest krótszy, to w tym okresie) wykonały  co najmniej trzy  zamówienia polegające 
na opracowaniu założeń  urbanistyczno-programowych lub koncepcji architektoniczno - 
przestrzennej poprzedzających budowę budynków o powierzchni każdorazowo nie 
mniejszej niż 10.000m2, 

8.1.2. Dysponują osobami, które  w okresie ostatnich trzech lat od upływu terminu 
składania ofert konkursowych wykonały, co najmniej 3 wizualizacje 3 D obiektów 
architektonicznych o powierzchni każdorazowo nie mniejszej niż 10.000 m2 

W celu potwierdzenia realizacji wymienionego zamówienia/eń, Uczestnik Konkursu zobowiązany 
jest przedłożyć  wykaz  wykonanych prac. 

8.1.3. Nie zalegają z opłacaniem podatków. 

8.1.4. Nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

8.2. Uczestnik Konkursu, który w ocenie Organizatora Konkursu nie wykaże spełniania warunków 
udziału w konkursie, wskazanych w pkt. 8.1 Regulaminu Konkursu, nie zostanie 
zakwalifikowany do oceny złożonych ofert konkursowych. Uczestnik Konkursu 
niezakwalifikowany podlega wykluczeniu z udziału w konkursie. Ryzyko złożenia 
dokumentów, które zostaną ocenione jako niewystarczające dla potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w konkursie obciąża podmiot przystępujący do Konkursu. Z tytułu 
wykluczenia z udziału w konkursie, podmiotom składającym dokumenty nie przysługują 
żadne roszczenia wobec Organizatora Konkursu lub członków Komisji Konkursowej. 

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w  celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie.  

9.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert konkursowych. 

9.2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Uczestnik Konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

9.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Uczestnik Konkursu nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  
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9.4 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w konkursie określonego w pkt. 8.1.1. -
8.1.2. niniejszego Regulaminu Konkursu (CV osób oraz dokumenty potwierdzające posiadane 
doświadczenie, co najmniej w zakresie określonym pkt. 8.1.1. – 8.1.2. Regulaminu Konkursu  
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Część IV 

Zasady składania oferty konkursowej. 

 

10. Wymagane dokumenty i forma ich sporządzenia: 

10.1. Złożona oferta konkursowa musi zawierać: 

10.1.1. Wypełniony Formularz oferty konkursowej, o treści zgodnej z określoną we wzorze 
stanowiącym Załącznik  do Regulaminu Konkursu.  

10.1.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 niniejszego Regulaminu Konkursu. 

10.1.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa, o ile upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika z innych dokumentów składanych wraz z ofertą konkursową. 

10.2. Wymogi formalne dotyczące sporządzenia oferty konkursowej. 

10.2.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu na 
formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik do 
niniejszego Regulaminu.  

10.2.2. Uczestnik Konkursu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 
ofert, spowoduje wykluczenie Uczestnika Konkursu i odrzucenie wszystkich ofert.  

10.2.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane wraz z ofertą muszą spełniać następujące 
wymogi: 

a) Oferta konkursowa musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy 
pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Uczestnika Konkursu. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) 
określającego status prawny Uczestnika Konkursu lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Uczestnika Konkursu  
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

b) Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Uczestnika 
Konkursu (również te złożone na załączonych do Regulaminu Konkursu wzorach) 
muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką 
imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami 
reprezentacji  określonymi w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla formy organizacyjnej.  Upoważnienie osoby/osób podpisujących 
ofertę do jego podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy 
dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa.   
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c) W przypadku, gdy Uczestnika Konkursu reprezentuje pełnomocnik do oferty  musi 
być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie 
określająca jego zakres i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Uczestnika Konkursu, o ile umocowanie tych osób nie wynika z dokumentów 
załączonych do wniosku. 

d) Pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 10.2.3. lit. b) muszą 
być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność 
z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą określoną w pkt. 10.2.3 
lit: b) oraz muszą być one sporządzone w języku polskim. 

e) Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora), muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę. 

f) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika Konkursu. 

 

11. Opakowanie oferty Konkursowej. 

11.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe 
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.  

11.2. Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres: 

Polska Akademia Nauk  
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2, 
02-973 Warszawa, Polska 

z dopiskiem 

„Oferta – Konkurs na wykonanie wizualizacji NMP”  

11.3. Koszt przygotowania oferty i udziału w konkursie. 

Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie. Organizator nie 
przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów bez względu na wynik konkursu i decyzje podjęte wobec 
Uczestników Konkursu składających ofertę. 

 

12. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 
 w sekretariacie Dyrektora, do dnia 3 listopada 2014 r. do godziny 14:00. 

 

13. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty konkursowej. 

13.1. Oceny złożonych ofert dokona Sąd Konkursowy.   

13.2. Oferty konkursowe oceniane będą w dwóch etapach.  
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I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty niespełniające wymagań 

określonych Regulaminem Konkursu zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw 

do wykluczenia Uczestnika Konkursu składającego ofertę, oferta zostanie uznana za 

odrzuconą.  

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych w pkt. 14 Regulaminu Konkursu.  

W II etapie rozpatrywane będą oferty konkursowe niepodlegające odrzuceniu, złożone przez 

Uczestników Konkursu niepodlegających wykluczeniu. 

13.3.  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty konkursowej Organizator Konkursu przyjął 

następujące kryteria;  

a) Cena brutto za realizację zamówienia – 70 % 

b) Doświadczenie wykonawcy – 30 %  

13.4.  Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium „Cena brutto za realizację zamówienia” – 

według następującego wzoru: 

 

najniższa cena ofertowa brutto 

ilość punktów przyznanych ofercie = -------------------------------------------- x 70 

cena brutto oferty badanej 

13.5.  Ocena ofert w kryterium „Doświadczenie wykonawcy” zostanie przyznana przez członków 

Sądu Konkursowego na podstawie oceny informacji i dokumentów załączonych do oferty 

na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 8.1.1. Regulaminu Konkursu.  

13.6. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert konkursowych przekaże 
rekomendacje do Dyrektora CZRB PAN, który podejmie decyzję o rozstrzygnięciu konkursu. 
Rekomendacja dotycząca wyboru Uczestnika Konkursu sporządzona zostanie przez Komisję 
Konkursową na podstawie oceny dokonanej zgodnie z przedstawionymi powyżej kryteriami.  

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu na każdym etapie bez 
podania przyczyny. Uczestnikom Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec 
Organizatora oraz członków Komisji Konkursowej.  

 

14. Ogłoszenie wyników konkursu. 

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej (www.ogrod-powsin.pl) niezwłocznie 
po podpisaniu umowy z wybranym Uczestnikiem Konkursu. Niezależnie od powyższego,  
uczestnicy konkursu którzy złożą ofertę konkursową otrzymają pisemną informację o sposobie 
rozstrzygnięcia konkursu. 

http://www.ogrod-powsin.pl/


13 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY KONKURSOWEJ 

 

......................................, ................................ 
miejscowość   data   

......................................................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

      

       Polska Akademia Nauk 

       Ogród Botaniczny - 

       Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

       w Powsinie 

       ul. Prawdziwka 2,  

       02-973 Warszawa, 

 

Składając ofertę konkursową na „Wizualizację Narodowego Muzeum Przyrodniczego na 

terenie PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie wraz z założeniami 

technicznymi”: 

 

1. Oferujemy Wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Regulaminie Konkursu za cenę: …………………………………………… zł. (brutto), 

słownie: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..zl. brutto). 
 

2.  Oświadczamy, że cena powyższa zawiera wszystkie koszty wykonania zakresu usług 

określonych w Regulaminie Konkursu. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu i uznajemy się za 

związanych określonymi w nim zasadami; 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą konkursowa na okres 30 

dni od upływu terminu złożenia oferty konkursowej; 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do 

Regulaminu Konkursu i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

konkursowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizowane zostanie w terminie określonym w 

Regulaminie Konkursu. 

7.    Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych 

dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.  
 

 

............................................, ......................... 2014 r.                       ................................................................................ 

                    (miejscowość)                                     ( data)                                                                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy ) 
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Załącznik 2 

Umowa 

 

Zawarta w dniu ………………………….. 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: 

Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie, NIP 525-15-75-083, zwanym dalej "Zamawiającym",  

reprezentowany przez prof. dr hab. Jerzego PUCHALSKIEGO na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa Prezesa Polskiej Akademii Nauk, 

 

a 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………………. 

……………………….. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”  

Zważywszy, że: 

a) Wykonawca oświadczył, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny  

i finansowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy,  

b) Wykonawca przyjął do wiadomości, że należyte i w wyznaczonym terminie wykonanie 

Umowy jest kluczowe z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego oraz zobowiązań 

Zamawiającego wobec Polskiej Akademii Nauk,  

c) Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do poszanowania prawa 

Zamawiającego do zgłaszania uwag w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy oraz 

niezwłocznego uwzględniania wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy,   

d) Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy z poszanowaniem zasady 

najwyższej staranności zwyczajowo przyjętej dla zakresu usług  objętych Umową,  

e) wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy nie 

przekracza równowartości 30.000 €, zastosowanie znajduje art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

została zawarta Umowa następującej treści: 
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§ 1. 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wizualizacja 

Narodowego Muzeum Przyrodniczego na terenie PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w 

Powsinie wraz z założeniami technicznymi” w zakresie określonym w Umowie. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczególności: 

2.1. Przedstawienia co najmniej 2 wariantów realizacji inwestycji. Wariantowość ma 

polegać na przygotowaniu dwóch wariantów lokalizacji obiektów oraz dwóch wariantów 

wykonania inwestycji z wykonaniem tylko wybranych modułów. 

 

2.2.       Określenia wskaźnikowych  kosztów wybranego przez Zamawiającego wariantu. 

  

2.3. Wizualizację 3D  planowanych obiektów (dalej zwana: Wizualizacją) na terenie 

przeznaczonym pod przyszłą inwestycję, której zakres obejmie: 

a) minimum 3 ujęcia inwestycji na planszach o wymiarach 100cm x 70cm oraz w wersji 

elektronicznej w rozdzielczości 5000x3333 pikseli w formacie PDF, 

b) animację przedstawiającą główne założenia inwestycji zapisaną w formacie możliwym 

do odtworzenia za pomocą programów ogólnodostępnych 

c) prezentację w formacie Power Point *.ppt 

2.4. Założenia techniczno – ekonomiczne obejmujące następujące elementy: 

a) . Zagospodarowanie terenu 

i. usytuowanie głównych obiektów, 

ii. wskaźniki wykorzystania terenu, 

iii. komunikacja kołowa i piesza, 

iv. lokalizacja parkingów, 

v. mała architektura i zieleń 

b). Orientacyjny szacunek zapotrzebowania na media 

i. zapotrzebowanie na wodę 

ii. ilość ścieków 

iii. zapotrzebowanie na energię elektryczną 

iv. zapotrzebowanie mocy cieplnej 

v. zapotrzebowanie mocy chłodniczej 

vi. określenie kosztów eksploatacji 

c). instalacje zewnętrzne -  wytyczne do odbioru ścieków, zaopatrzenia w wodę, gaz  
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2.5. Zestawienie obowiązujących na terenie gminy Konstancin – Jeziorna aktów prawnych 

kształtujących zagospodarowanie przestrzenne i ograniczenia z nich wynikające 

2.6. Szacunek kosztów inwestycji podziałem na poszczególne obiekty 

3. Na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszystkich prac stanowiących Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 

Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dochować szczególnej staranności w zakresie wykonania 

Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym formy graficznej 

Wizualizacji oraz pozostałych prac składających się na Przedmiot Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania zgłaszanych przez Zamawiającego uwag i 

wniosków dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane założenia urbanistyczno – programowe 

i inne opracowania towarzyszące w 3 egz. oprawionych oraz na nośniku elektronicznym 

typu pendrive.  

 

§ 2. 

 

Wykonawca realizując Przedmiot Umowy zobowiązany jest uwzględnić określenie 

przedmiotu umowy stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 3. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do 30 dni od daty 

podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2014 r.  

 

§ 4. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że  przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

Wizualizacji nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że 

wykonanie Wizualizacji nie narusza praw osób trzecich; 

2. Wykonawca nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Wizualizacji; 



 17 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z Wizualizacji.  

4. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i 

zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia 

na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów określonych w § 4  

przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do 

Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

5. Na mocy Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

Wizualizacji. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do Wizualizacji następuje na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Wizualizacji - wytwarzanie jakąkolwiek techniką, 

w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową wszelkiego formatu i rodzaju, 

na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na papierze i innych podłożach drukarskich lub 

graficznych, wprowadzenie do pamięci komputera oraz do dowolnego programu 

komputerowego, w tym także sieci komputerowych oraz emisji  telewizyjnych; 

b) w zakresie obrotu  egzemplarzami, na których Wizualizację utrwalono; 

c) w zakresie rozpowszechniania Wizualizacji w sposób inny niż określony powyżej  

– w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian  

i przeróbek w Wizualizacji, w tym również do wykorzystania jej w części lub całości oraz 

łączenia z innymi opracowaniami. Przez zezwolenia, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia 

te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez 

prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielenia zgody na korzystanie i 

eksploatacje z praw autorskich do utworów powstałych z wykorzystaniem Wizualizacji w 

całości lub w części (prawo do wykonywania prawa zależnego) w szczególności w zakresie 

opracowania na podstawie Wizualizacji dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym 

budowy Narodowego Muzeum Przyrodniczego lub innych rozpowszechnianych w tym z 

wykorzystaniem sygnału telewizyjnego.  

8. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z 

uzyskanych zezwoleń. 
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9.  W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że z Umowy  

nie wynika obowiązek Zamawiającego do rozpowszechniania materiałów dotyczących 

Wizualizacji.  

10. Decyzja o formie publicznego udostępnienia Wizualizacji należy wyłącznie do 

Zamawiającego, dlatego też Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do 

sprzeciwienia się takim udostępnieniom. 

11. Zamawiający zastrzega sobie swobodę podejmowania decyzji dotyczących sposobu i 

formy prowadzenia działań promocyjnych związanych z wykonaną Wizualizacją.  

12. Zamawiający jest uprawniony do dowolnego wykorzystywania Wizualizacji, w tym jej 

fragmentów, we wszelkich działaniach Zamawiającego. 

13. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim 

zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji Wizualizacji przez 

Zamawiającego, w szczególności w uprawnienie Zamawiającego do naruszenia integralności 

Wizualizacji. 

14. Wykonawca i Zamawiający zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w § 4 powyżej, oraz za udzielenie wszystkich zgód, zezwoleń i upoważnień 

zostało objęte wynagrodzeniem określonym w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się nie 

podnosić w przyszłości żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego o zapłatę 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw oraz udzielenia zgód i zezwoleń,  

o których mowa powyżej. 

 

§ 5. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany bez udziału 

podwykonawców. 

2. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Strony uzgodnią warunki ich 

dopuszczenia do realizacji Przedmiotu Umowy w formie aneksu do Umowy. 

3. Brak uzgodnienia o którym mowa w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową.  
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§ 6. 

 

Zamawiający ustanawia jako osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz 

zgłaszania wszelkich uwag związanych z realizacją Umowy - ........................ 

 

§ 7. 

 

1. Zamawiający rozpocznie protokolarny odbiór końcowy wykonanego Przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru przez 

Wykonawcę pisemnie do osoby wskazanej w § 6. 

2. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć swoich przedstawicieli uczestniczących w 

odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy.  

4. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, wynosić będzie 7 dni chyba, że w trakcie 

odbioru strony postanowią inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 

wad.  

 

§ 8. 

 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy  wraz z materiałami  dostarczonymi przez 

Wykonawcę, a niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  w kwocie brutto: ………………… zł. 

słownie brutto. ……………………………………….Cena powyższa zawiera podatek 

VAT w kwocie ………………………………………zł. 

2.  Wynagrodzenie zostanie wypłacone po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy.   

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1,  

nawet jeżeli w chwili zawarcia Umowy, na bazie dostarczonych materiałów 
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wejściowych, nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w § 8. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji. 

7. Do dokonania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy niezbędna 

jest zgoda Zamawiającego. 

 

§ 9. 

 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury wystawionej zgodnie z zasadami opisanymi w 

§ 8 w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego. Za datę zapłaty 

uważać się będzie datę  uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy w .......................... nr ...................................................................................... 

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT.  

 

§ 10. 

 

Wszelkie prace dodatkowe nie objęte Przedmiotem Umowy mogą być wykonane tylko na 

podstawie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności oraz umowy. 

§ 11. 

 

1.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w 

terminie określonym przez Zamawiającego 

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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1) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości 

użytkowej, technicznej i estetycznej, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

2. W przypadku nie dochowania przez Wykonawcę terminów wyznaczonych przez 

Zamawiającego zgodnie z  pkt. b.2), Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania 

terminów dodatkowych i żądać zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 

d). 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach nie później  niż do dnia określonego w  § 3.  

 

 

§ 12. 

 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień Umowy, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty naruszenia. nie 

później niż do dnia określonego w  § 3. 

2.  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w terminie, o którym 

mowa w § 3, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy –– bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego w terminie 3 dni od terminu  w którym miało nastąpić wykonanie 

Umowy.  

 

§ 13. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie  w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 8 ust.1  Umowy, za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1  Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
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c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1   

Umowy, 

2. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przewyższających wysokość kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar. 

3. Zamawiający ma prawo potrącenia  kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 14. 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od daty jej 

podpisania. 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

Przedmiotu Umowy  i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, 

c) Wykonawca realizuje Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z wskazaniami 

Zamawiającego lub Umową, 

d)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 najpóźniej do 

dnia określonego w  § 3.  

4 Zamawiający może odstąpić od Umowy w wypadku wystąpienia  istotnej  zmiany 

okoliczności   powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należytego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
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§ 15. 

 

Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16. 

 

Sprawy sporne wynikające z treści Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 17. 

 

W sprawach nie uregulowanych treścią Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne właściwe przepisy. 

§ 18. 

 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 

dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do Umowy: 

- Załącznik nr 1 – określenie przedmiotu Umowy 

 

 

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY                              
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Załącznik nr 1  

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Umowy do wykonania  
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