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Rozdział  3: Projekt umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 1 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

 

 
Informacje ogólne 

 
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
1.1. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz 

oferty, załączniki do rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 
wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy- 
wpisuje on „nie dotyczy”. 

2. Niniejszą dokumentację moŜna wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie naleŜy 
udostępniać jej osobom trzecim. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
4.   Nie dopuszcza  się składania ofert częściowych.  
5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6.   Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych. 

7.   Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana. 

8.   Umowa ramowa – nie dotyczy.  
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Reprezentowany przez JM Rektora US prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego działając  
w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do 
złoŜenia ofert w przetargu nieograniczonym: 

 
 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych 

Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyk ą, Matematyką i Przedsiębiorczością 
zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 
 

 
 
Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
I. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniami na 

język polski poświadczonymi przez  Wykonawcę.   
4. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 
Wykonawcę wraz z podaniem daty poświadczenia. Poświadczenie to musi znajdować 
się na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu.  

5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny 
zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

6. KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy 
konsorcjum. Wykonawca, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z 
postępowania.  

7. Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy 
przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

8. Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych.  
9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone 
do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do 
oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłoŜone w formie oryginału lub kopii notarialnie  
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poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie kopii 
pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.  

10. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta 
zewnętrzna winna być zaadresowana następująco:   

 
 

Uniwersytet Szczeciński 
al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31 

70-453 Szczecin 
 
       
„Oferta na świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych 

Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyk ą, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy 
Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)” 

 
 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
Nie otwierać przed 17.05.2010 r. do godz. 10.00 

 
 
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opisana nazwą i adresem 
Wykonawcy. 

11. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na 
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem 
oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne 
nie będą rozpatrywane.  

12. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, 
muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

13. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem 
terminu do składania ofert, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania 
ofert. 

13.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 9. Wewnętrzna koperta 
będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

13.2. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w 
treści oferty po upływie terminu do składania ofert. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, kaŜdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum (spółkę cywilną) składa 
oddzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale I - część III pkt. 1.1-1.2. W odniesieniu 
do pozostałych dokumentów, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie 
udokumentować spełnianie warunków podmiotowych oraz dotyczących przedmiotu 
zamówienia. Wymagane oświadczenia naleŜy złoŜyć w sposób wyraźnie wskazujący, 
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iŜ oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do oferty. 
Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez mocodawcę.  

15.  Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 
ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego  
i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do 
protokołu. 

15.1. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z 
tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

15.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli 
Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być 
one udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4.  

15.3. 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, tzn. 
składając ofertę zastrzegł, iŜ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

16. Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym lub 
odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie 
kaŜdego uczestnika postępowania. 

17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty.  

18. Ujawnienie niezastrzeŜonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŜszych zasad: 
• Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o 

udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), 
• Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie (ofertach) zastrzeŜenia o 

tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 
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• po przeprowadzeniu powyŜszych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin 
udostępnienia oferty (ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym 
zawiadomieniu. 

 
 
 
II.  Odrzucanie ofert 
 
1. Oferta zostanie odrzucona, jeŜeli: 

• będzie sprzeczna z ustawą,  
• jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

PZP 
• wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2  pkt 3 PZP 
• jej złoŜenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
• będzie zawierała raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
• zostanie złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, 
• będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny (np. nieprawidłowa stawka podatku 

VAT – UZP/ZO/0-542/03), 
• będzie niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie. 
 
 

III.  Dokumenty wymagane w ofercie 
 
Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 
 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2). 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 
24 ust. 1 pkt 2 PZP.  

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
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a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
Dokumenty, o których mowa w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej, niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentów, o których mowa w pkt. a, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się.   

 
 
2. Inne dokumenty 
 

2.1     Formularz ofertowy załącznik nr 1. 
2.2.    Wykaz osób załącznik nr 3. 
2.3.    W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP: 
          - CV, 
          - dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w 

Rozdziale 2 SIWZ. 
2.4. Formularz cen jednostkowych – załącznik nr 4 
 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złoŜonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w 
tym zakresie, wg. formuły: „spełnia”, „nie spełnia”. 
 
 
 
IV.  Wykluczenie z postępowania. 
 
Wykluczenie wykonawców  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
 
  

V.  Termin realizacji zamówienia. 
1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: Tematy przewidziane do 

realizacji w klasach pierwszych naleŜy złoŜyć do dnia 30.06.2010 r. Tematy 
przewidziane do realizacji w klasach drugich naleŜy złoŜyć do dnia 31.08.2010 r. 
Tematy przewidziane do realizacji w klasach trzecich naleŜy złoŜyć do dnia 
30.11.2010 r. 

 
 
VI. Kryteria oceny ofert 
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów: 
 
1.   Cena całkowita - 60 % 
 
1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych – 40%   
 
 
 

VII.  Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów 
 
Kryterium 1   będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 
   
C  = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100 
 
gdzie: 
Cn -    cena całkowita najniŜsza  
Cb -   cena całkowita wynikająca z oferty badanej  
 

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniŜszą ceną. Obliczenia 
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 
Kryterium 2   

Przynajmniej 66% osób przeprowadziło zajęcia dydaktyczne na uczelni wyŜszej z zakresu 
treści będących przedmiotem zamówienia w ilości co najmniej 400 godzin kaŜda – naleŜy 
dołączyć oświadczenie z wymienionymi przedmiotami i ilością godzin potwierdzające 
spełnienie warunku (sposób oceny tego kryterium został przedstawiony niŜej). 
W przypadku nie spełnienia warunku, oferta zostanie odrzucona bez dokonywania oceny.  
Kryterium 2 (Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych – liczba godzin 
dydaktycznych przeprowadzonych w szkole wyŜszej przez kaŜdą osobę) będzie obliczone w 
następujący sposób: 
< 400 godz.  –  0 /liczba członków zespołu 
od 400 do 499 godz. – 10 pkt. /liczba członków zespołu 
od 500 do 599 godz. – 20 pkt. /liczba członków zespołu 
od 600 do 699 godz. – 30 pkt. /liczba członków zespołu 
powyŜej 699 godz. – 40 pkt. /liczba członków zespołu 
 

Następnie wyniki otrzymane przez kaŜdą osobę zostaną zsumowane. Suma wyników 
otrzymanych przez członków zespołu będzie wynikiem otrzymanym przez ofertę. W 
przypadku, gdy z powodu zaokrągleń poszczególnych wyników suma punktów zespołu 
będzie wyŜsza niŜ 40 pkt, uznaje się, iŜ oferta uzyskała 40 pkt w kryterium.  
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Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 oraz 2 będzie wynikiem otrzymanym 
przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 
zasadami zaokrąglania.  
 

 
1. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i 

określone w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  
2. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 

ustawy, moŜe Ŝądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych 
przez nich ofert.  

3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki 
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 
SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
 

VIII.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1. Wykonawca określi cenę całkowitą zadania na formularzu oferty oraz ceny jednostkowe 

(za temat) i inne, wykorzystując do tego  formularz cen jednostkowych.  
2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, wszelkie 

ewentualne koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne 
obciąŜenia, w szczególności podatek VAT, zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych czy składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone przez 
pracodawcę (w całości). 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiąŜące i zostaną wprowadzone do 
umowy 

4. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane 
przez      Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 

5. Wykonawcy zagraniczni, tj. posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium   RP określą cenę netto (bez VAT) dla zadania na formularzu oferty. 
Zamawiający dokona odpowiedniego przeliczenia ceny oferty celem dokonania 
prawidłowej oceny. 

 
UWAGA: 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
 
 

IX.  Termin związania ofertą 
Okres związania wykonawców złoŜoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert.  
 



  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 

                                                                                            
 

Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. 
 

X. Składanie i otwarcie ofert 
 
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja 

Zamówień Publicznych, pok. nr 009, Szczecin, al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2010 r. o godz. 09.30. Oferty otrzymane przez 

Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 

3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 10.00: Sekcja Zamówień Publicznych, 
budynek administracyjny US, Szczecin, al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31, pok. nr 009.   

 
XI.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert    
 
Oceny ofert dokona Komisja przetargowa. 

1. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji lub Sekretarz ogłosi: 
• Imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawców 
• ceny ofert  
• termin wykonania zamówienia  
• warunki płatności zawarte w ofercie 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
4. W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert jak równieŜ 
dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie. 

5. Zamawiający dokona badania ofert. JeŜeli okaŜe się, Ŝe nie złoŜono Ŝadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie zostanie uniewaŜnione. 

6. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, 
moŜe Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez 
nich ofert.  

7. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.  

8. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony 
będzie termin zawarcia umowy.  

9. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 
wykonawcy, którzy złoŜyli oferty w niniejszym postępowaniu. 

10. Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz na 
jego stronie internetowej. 

 
 

XII.  Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji 
1. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany 
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udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku. 

2. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres 
Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. 
PapieŜa Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin. 

3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i 
Wykonawców wymagają formy pisemnej.  

4. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uwaŜa się za złoŜone w 
terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający podaje 
numer faksu do kontaktów: 91 444 10 65. 

5. Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu Wykonawcy. 
Odpowiedzi będą zamieszczane ponadto na stronie internetowej Zamawiającego.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, 
Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie zmienić treść dokumentów składających się na 
SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana do SIWZ staje się częścią składową dokumentacji 
postępowania. O kaŜdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
wszystkich uczestników postępowania i zmiana ta jest dla nich wiąŜąca. Zmiany będą 
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji 
lub uzupełnienia ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie 
prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi.  

8. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność dokonania 
zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o 
czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile okaŜe się to konieczne. 

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
10. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- w sprawach formalnych: 
mgr Wojciech Bereszko Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych      tel. (091) 4441151  
- w sprawach merytorycznych: 
mgr Andrzej Łuc         –            Kierownik Działu Projektów Europejskich tel. (091)4441019 
 
 

11. Środki odwoławcze 
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W prowadzonym postępowaniu przysługują  środki ochrony prawnej przewidziane w art. 
179-198 ustawy PZP. 
 
 
 
XV. Ustalenia końcowe 
 
1. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu.  
2. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.  
3. Zamawiający informuje, iŜ zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana jest dla Zamawiającego korzystna. 

4. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
 
 

                                                                    ROZDZIAŁ  2 
                                             OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie 120 tematów projektowych wraz z 
konspektami na potrzeby Portalowego Zasobu Kompetencji w ramach realizowanego na 
Uniwersytecie Szczecińskim projektu: „Z FIZYKĄ, MATEMATYK Ą 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!!” nr WND-POKL.03.03.04-00-
118/09 (POKL 3.3.4). 
2. Tematy powinny dotyczyć zagadnień z zakresu kompetencji matematyczno-fizycznej 

(100 tematów), kompetencji przedsiębiorczości (20 tematów) i być zgodne z 
obowiązującą w szkołach gimnazjalnych podstawą programową przedmiotów 
matematyki, fizyki i wiedzy o społeczeństwie w zakresie przedsiębiorczości. Realizacja 
tematu (konspekt) powinna uwzględniać zestawy do przeprowadzania doświadczeń 
wspieranych komputerowo lub zestawy multimedialne. 
Tematy powinny obejmować podstawę programową nauczania przedmiotów na kaŜdym 
poziomie kształcenia. 
Co najmniej 50% tematów, realizowanych na kaŜdym poziomie kształcenia, powinno 
uwzględniać moŜliwość dwupoziomowej realizacji zajęć. Poziom I – podstawowy - 
przeznaczony dla przeciętnego ucznia oraz poziom II – przeznaczony dla ucznia 
uzdolnionego. RóŜnorodny sposób realizacji tematów powinien być przedstawiony w 
konspektach. 

3. Przedmiot zamówienia winien być wykonany przez: zespół 10-20 osób.  
W zespole tym powinno być: 

a. 8-16 osób posiadających co najmniej stopień magistra matematyki lub fizyki,  
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b. 2-4 osoby posiadających co najmniej stopień magistra ekonomii lub nauk 
pokrewnych. 

 Przy tym w obu przypadkach co najmniej 66% osób powinno posiadać przynajmniej 
stopień doktora matematyki lub fizyki lub ekonomii lub nauk pokrewnych.  

4. Tematy przewidziane do realizacji w klasach pierwszych naleŜy złoŜyć do dnia 
30.06.2010 r. Tematy przewidziane do realizacji w klasach drugich naleŜy złoŜyć do dnia 
31.08.2010 r. Tematy przewidziane do realizacji w klasach trzecich naleŜy złoŜyć do dnia 
30.11.2010 r. 

5. Osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania zamówienia powinny posiadać 
poniŜsze kwalifikacje i umiejętności: 

a. osoba powinna posiadać co najmniej stopień magistra matematyki lub fizyki lub 
ekonomii lub nauk pokrewnych, 

b. przynajmniej 66% osób przeprowadziło zajęcia dydaktyczne na uczelni wyŜszej z 
zakresu treści będących przedmiotem zamówienia w ilości co najmniej 400 godzin 
kaŜda – naleŜy dołączyć oświadczenie z wymienionymi przedmiotami i ilością 
godzin potwierdzające spełnienie warunku (sposób oceny tego kryterium został 
przedstawiony niŜej). 

c. osoba niespełniająca pkt. 5.b powinna być nauczycielem z co najmniej 
dziesięcioletnim okresem pracy w szkole na etacie nauczyciela matematyki lub 
fizyki lub przedmiotu związanego z przedsiębiorczością. 
 
 

6. Zadania przewidziane do wykonania w ramach zamówienia: 
a. opracowanie 120 tematów projektowych wraz z konspektami zgodnie z pkt. 2 i 

pkt. 4.zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego szablonem (szablon w 
załączeniu),  

b. materiały związane z realizacją zamówienia powinny uwzględniać zasady i 
wytyczne określone dla tego typu materiałów przez POKL. 

7. W trakcie wykonywania umowy moŜliwe jest opracowywanie tematu przez dwie lub 
większa liczbę członków zespołu. W takim przypadku wynagrodzenie dzielone będzie 
proporcjonalnie do wkładu pracy kaŜdego z członków zespołu. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje, iŜ pomimo w/w zapisu Wykonawca jest zobowiązany w 
formularzu cen jednostkowych podać nie dzielone tematy. 

 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: 
1. CV; 
2. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego stopnia magistra lub doktora; 
3. oświadczenie potwierdzające realizację zajęć dydaktycznych z przedmiotów z 

zakresu: matematyki, fizyki, nauk ekonomicznych na uczelni wyŜszej lub w szkole. 
4. dokumenty potwierdzające spełnianie warunku 5c opisu przedmiotu zamówienia.  
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Załącznik numer 1 – Szablon obszaru projektowego: 
Tytuł obszaru projektowego: 1 
 

Poziom nauczania: 
(gimnazjum/liceum wraz z określeniem semestru – pierwszy/semestry 2-5) 

2 

 
 
Cele tematu projektowego: 
(w zakresie rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw) 
Opisując temat projektu naleŜy wziąć pod uwagę proponowane kryteria oceny projektów:  
poziom realizacji celów projektu, sposób prezentacji wyników/rezultatów projektu, przyrost kompetencji 
kluczowych osób realizujących projekt mierzony poprzez testy realizowane na „wejście” i na „wyj ście”. 
KaŜdy z tematów powinien realizować poniŜsze cele: 
Ogólne: 
Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z róŜnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i 
przetwarzanie zdobytych informacji., doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie 
własnych zainteresowań, samokształcenie, wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy, 
kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej 
interpretacji. 
W zakresie rozwinięcia umiejętności pracy w grupach: 
układania harmonogramów działań; planowania i rozliczania wspólnych działań; przekonywania członków grupy 
do proponowanych rozwiązań w celu wspólnej realizacji planowanych działań, przewidywanie trudności w 
realizacji projektu i radzenia sobie z nimi. 

3 

 
 
Wprowadzenie teoretyczne  
(zakres materiału nauczania, podstawowe pojęcia, odniesienie do podstawy programowej, korelacja 
międzyprzedmiotowa) 
NaleŜy w szczególności zachować zgodność tematu z podstawą programową, tzw. nową, zawartą  w 
rozporządzeniu MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). PoniewaŜ projekt dotyczy 
rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno –przyrodniczych i przedsiębiorczości, warto 
zauwaŜyć, Ŝe kompetencje kluczowe są definiowane w dokumencie Parlamentu Europejskiego jako połączenie 
wiedzy, umiejętności i postaw. Ich zakres jest określony na takim poziomie, Ŝe zgodność  zakresu treści tematu 
projektowego z podstawą programową wyczerpuje warunek rozwoju poprzez realizację tematu KK. 

4 

 
 
Opis zadań obszaru projektowego: 
(postawienie zadania głównego, podział na tematy projektowe (minimum 5 tematów)  

5 

Zadanie główne 
 
Proponowane tematy projektowe 
 
Bezpłatne zasoby internetowe 

(Linki do stron internetowych) 

6 
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Załącznik numer 2 – Szablon tematu projektowego: 

Tytuł tematu projektowego: 1 
 

Poziom nauczania: 
(gimnazjum/liceum wraz z określeniem semestru – pierwszy/semestry 2-5) 

2 

 
 
Opis zadań tematu projektowego: 
(postawienie zadania głównego, podział na zadania cząstkowe, role podzespołów projektowych) 

3 

Zadanie główne 
 
Zadania cząstkowe 
 
Planowane rezultaty i produkty osiągnięte w efekcie realizacji tematu projektowego: 4 
 
 
Cele tematu projektowego: 
(w zakresie rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw) 
Opisując temat projektu naleŜy wziąć pod uwagę proponowane kryteria oceny projektów:  
poziom realizacji celów projektu, sposób prezentacji wyników/rezultatów projektu, przyrost kompetencji 
kluczowych osób realizujących projekt mierzony poprzez testy realizowane na „wejście” i na „wyj ście”. 
KaŜdy z tematów powinien realizować poniŜsze cele: 
Ogólne: 
Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z róŜnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i 
przetwarzanie zdobytych informacji., doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie 
własnych zainteresowań, samokształcenie, wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy, 
kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej 
interpretacji. 
W zakresie rozwinięcia umiejętności pracy w grupach: 
układania harmonogramów działań; planowania i rozliczania wspólnych działań; przekonywania członków grupy 
do proponowanych rozwiązań w celu wspólnej realizacji planowanych działań, przewidywanie trudności w 
realizacji projektu i radzenia sobie z nimi. 

5 

Rozwój wiedzy 
 
Rozwój umiejętności 
 
Rozwój postaw 
 
Wprowadzenie teoretyczne  
(zakres materiału nauczania, podstawowe pojęcia, odniesienie do podstawy programowej, korelacja 
międzyprzedmiotowa) 
NaleŜy w szczególności zachować zgodność tematu z podstawą programową, tzw. nową, zawartą  w 
rozporządzeniu MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). PoniewaŜ projekt dotyczy 
rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno –przyrodniczych i przedsiębiorczości, warto 
zauwaŜyć, Ŝe kompetencje kluczowe są definiowane w dokumencie Parlamentu Europejskiego jako połączenie 
wiedzy, umiejętności i postaw. Ich zakres jest określony na takim poziomie, Ŝe zgodność  zakresu treści tematu 
projektowego z podstawą programową wyczerpuje warunek rozwoju poprzez realizację tematu KK. 

6 

 
 

7 Pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji tematu projektowego: 
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(jako podstawowe, obligatoryjnie naleŜy wykorzystać pomoce zakupione w projekcie - Zestaw multimedialny, w 
skład którego wchodzą: tablica interaktywna, projektor multimedialny, notebook, oprogramowanie, drukarka, 
aparat cyfrowy / Zestaw słuŜący do przeprowadzania doświadczeń wspomaganych komputerowo, w skład którego 
wchodzą: czujniki, akcesoria pomocnicze, interfejs, notebook, oprogramowanie, drukarki, aparat cyfrowy. Inne 
pomoce dydaktyczne, ze względu na brak pewności, czy szkoła nimi dysponuje, mogą być propozycjami wyłącznie 
opcjonalnymi)  
Zestaw multimedialny, w skład którego wchodzą: tablica interaktywna, projektor multimedialny, 
notebook, oprogramowanie, drukarka, aparat cyfrowy / Zestaw słuŜący do przeprowadzania 
doświadczeń wspomaganych komputerowo, w skład którego wchodzą: czujniki, akcesoria 
pomocnicze, interfejs, notebook, oprogramowanie, drukarki, aparat cyfrowy 
Pozostałe 
 
Propozycje doświadczeń / zadań uczniowskich: 
(z uwzględnieniem pkt. 7, podstawową aktywnością uczniów powinno być wykorzystywanie odpowiednich zasobów 
Internetu. Obligatoryjnie naleŜy zaproponować propozycję doświadczeń / zadań z wykorzystaniem zestawu 
multimedialnego / zestawu do realizacji doświadczeń. Opcjonalnie moŜna proponować doświadczenie/zadania 
wykorzystujące proste pomoce dydaktyczne) 

8 

 
 
Projekt testów kompetencyjnych, które pozwolą jednoznacznie zmierzyć przyrost kompetencji 
osiągnięty poprzez realizację projektu: 
(Odrębne dwa testy, złoŜone minimum z 20 pytań wielokrotnego wyboru z czterema dystraktorami kaŜdy) 

9 

Test realizowany przed rozpoczęciem prac projektowych 
 
Test realizowany po zakończeniu prac projektowych 
 
Bezpłatne zasoby internetowe 

(Linki do stron internetowych) 

10 

 
 
Wstępny harmonogram zajęć na semestr  

Pierwszy semestr (około 30 x 1 godz., w tym około 10 godzin do dyspozycji nauczyciela) 
Semestry 2 -5 (około 40 x 1 godz.), w tym około 15 godzin do dyspozycji nauczyciela) 

11 
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Załącznik numer 2 – Wstępny harmonogram zajęć semestry pierwszy (załoŜenie dla 30 x 
1 godzina lekcyjna): 

Nr 
spotkania 

Tematyka zajęć 

1 Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu, zasady pracy i organizacja zajęć. Badanie poziomu 
kompetencji w obszarze objętym tematem projektowym, 

2 Ciekawe doświadczenie pokazowe, problem badawczy związany z zakresem tematu projektowego. 
Dyskusja kolejnych faz rozwiązywania problemu (określenie problemu badawczego, stawianie 
hipotezy, planowanie eksperymentu, doświadczalna weryfikacja hipotezy). 

3-4 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 
5 Poznajemy sprzęt i oprogramowanie – proste ćwiczenia umoŜliwiające poznanie projektowych 

pomocy dydaktycznych. 
6 Planowanie projektów: organizacja pracy w zespołach, podział ról, wybór doświadczeń do 

wykonania, omówienie harmonogramu prac, zasad przygotowywania sprawozdań i prezentacji 
projektów. 

7-8 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 
9- 17 Wykonywanie doświadczeń/ćwiczeń/eksperymentów/badań, analiza i dyskusja wyników (praca w 

grupach, nauczyciel pełni rolę konsultanta i doradcy). 
18-19 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 

20 Omówienie technik prezentacji (przypomnienie zasad tworzenia prezentacji, przygotowania 
wystąpień; przykłady dobrych prezentacji). 

21-22 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 
23-26 Przygotowanie sprawozdań i prezentacji projektów w zespołach. 
27-28 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 

29 Prezentacja projektów uczniowskich (moŜna zaprosić uczniów i nauczycieli). 
30 Podsumowanie projektu. Badanie poziomu kompetencji po zakończeniu projektu. 
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Załącznik numer 3 – Wstępny harmonogram zajęć semestry 2-5 (załoŜenie dla 40 x 1 
godzina lekcyjna): 
Nr 
spotkania 

Tematyka zajęć 

1 Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu.  Badanie poziomu kompetencji w obszarze objętym 
tematem projektowym. 

2 Ciekawe doświadczenie pokazowe, problem badawczy związany z zakresem tematu projektowego. 
Dyskusja kolejnych faz rozwiązywania problemu (określenie problemu badawczego, stawianie 
hipotezy, planowanie eksperymentu, doświadczalna weryfikacja hipotezy). 

3-5 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 

6 Planowanie projektów: organizacja pracy w zespołach, podział ról, wybór doświadczeń do 
wykonania, omówienie harmonogramu prac, zasad przygotowywania sprawozdań i prezentacji 
projektów. 

7-13 Wykonywanie doświadczeń/ćwiczeń/eksperymentów/badań, analiza i dyskusja wyników (praca w 
grupach, nauczyciel pełni rolę konsultanta i doradcy). 

14-16 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 

17-23 Wykonywanie doświadczeń/ćwiczeń/eksperymentów/badań, analiza i dyskusja wyników (praca w 
grupach, nauczyciel pełni rolę konsultanta i doradcy). 

24-26 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 

27 Omówienie technik prezentacji (przypomnienie zasad tworzenia prezentacji, przygotowania 
wystąpień; przykłady dobrych prezentacji). 

28-30 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 

31 – 35 Przygotowanie sprawozdań i prezentacji projektów w zespołach. 
36-38 Standaryzacja wiedzy i umiejętności uczniów – godziny do dyspozycji nauczyciela 

39 Prezentacja projektów uczniowskich (moŜna zaprosić uczniów i nauczycieli). 
40 Podsumowanie projektu. Badanie poziomu kompetencji po zakończeniu projektu. 

 

 
 
 
                                                              ROZDZIAŁ  3 
                                        PROJEKT UMOWA O DZIEŁO 

nr ………… 
                            zawarta w Szczecinie w dniu ..................................... pomiędzy: 
 

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą w Szczecinie, al. PapieŜa Jana Pawła II 
22 a, 70 – 453  Szczecin, reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
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a …………………….....………………........................ zam. w 
…………………………………………… 
przy ul. ………………………….................................................., PESEL 
…............................................... 
NIP ………………………………… 
zwanym (ą) dalej „Wykonawcą”.  
 
W wyniku przeprowadzenia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(………..) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 
następującej treści: 

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do Świadczenie usług 
edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w 
projekcie „Z Fizyk ą, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr 
projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4), tj: 

a)  zajęć / czynności związanych z dydaktyką: 
• opracowanie ……. tematów projektowych wraz z konspektami zgodnie z 

ustalonym przez Zamawiającego szablonem (szablon w załączeniu),  
• materiały związane z realizacją zamówienia powinny uwzględniać zasady i 

wytyczne określone dla tego typu materiałów przez POKL. 
Realizacja tematu (konspekt) powinna uwzględniać zestawy do przeprowadzania 
doświadczeń wspieranych komputerowo lub zestawy multimedialne. 
Tematy powinny obejmować podstawę programową nauczania przedmiotów na 
kaŜdym poziomie kształcenia. 

2. Ogółem, z tytułu wykonania czynności określonych w ust. 1, maksymalne 
wynagrodzenie 
wynosi……………zł(słownie:………………………...………………….…………
……………………...........................), liczone według stawki ryczałtowej….. PLN 
za temat – liczba tematów wynosi…… .  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości niniejszej umowy 
do nakładów faktycznie poniesionych, a Wykonawca oświadcza, iŜ nie będzie z 
tego tytułu dochodził Ŝadnych roszczeń.  

4. Miejsce realizacji: na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego. 
5. Wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą być zbywane 

przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 
 

§ 2 
 

1. Zajęcia oraz czynności będące przedmiotem umowy będą wykonywane przez 
Wykonawcę osobiście. NaleŜyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 
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zatwierdzane będzie przez Koordynatora/Kierownika Projektu,………………….. 
oraz Głównego Specjalistę ds. Obsługi Toku Studiów ……………………... 

2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostosować 
się do wymagań przepisów obowiązujących pracowników dydaktycznych szkół 
wyŜszych podległych ministrowi do spraw szkolnictwa wyŜszego, przy czym 
oświadcza, Ŝe przepisy te są mu znane. 

 
§ 3 

 
1. Umowa zawarta w ramach projektu „Z Fizyk ą, Matematyką i Przedsiębiorczością 

zdobywamy Świat!!!” realizowanego na postawie umowy nr 
……………………………. zawartej dnia …………………pomiędzy 
……………………………. a …………………………...  

2. Projekt określony w pkt. 1 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Wykonawca oświadcza, iŜ został poinformowany o fakcie współfinansowania projektu 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania czynności będących przedmiotem 

umowy osobie trzeciej. 
2. Wynagrodzenie za opracowanie tematu projektowego ustalono jako kwotę 

ryczałtową, obejmującą wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie moŜna było 
przewidzieć w czasie zawarcia umowy oraz przeniesienie przez Wykonawcę na 
Zamawiającego wszelkich praw dotyczących praw autorskich, na wszystkich polach 
eksploatacji. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe:  
1) będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do wykonanego 

przedmiotu umowy; 
2) wykonany przedmiot umowy nie będzie obciąŜony Ŝadnymi prawami osób 

trzecich. 
4. Przedmiot umowy, o którym mowa § 1 jest chroniony przepisami prawa autorskiego, 

zgodnie z wymogami ustawowymi. 
5. Wykonawca z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, przenosi na Zamawiającego wszelkie 
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wykonanego przedmiotu umowy.  

6. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do:  
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w pkt 2 
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a takŜe publiczne udostępnianie dzieła w taki 
sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane czynności, objęte niniejszą 

umową, liczone według stawki podanej w § 1 niniejszej umowy. Podstawę wypłaty 
wynagrodzenia stanowi zatwierdzony rachunek wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania czynności. 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie*: 
a)    jednokrotnie, po wykonaniu czynności objętych umową oraz ich protokolarnym 

odbiorze przez Zamawiającego oraz rozliczeniu czynności, 
3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy nr: 

..................................................................................................................................... 
4. Wykonawca obowiązany jest złoŜyć prawidłowo sporządzone sprawozdanie z 

wykonania czynności objętych umową oraz rachunek w terminie 5 dni po 
zakończeniu zlecenia w Dziale Projektów Europejskich. 

5. JeŜeli niezłoŜenie sprawozdania lub rachunku w terminie spowoduje 
niedotrzymanie przez Zamawiającego warunków rozliczeń tej umowy 
zagroŜonych sankcjami finansowymi – wysokością tych sankcji moŜe być 
obciąŜony Wykonawca. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia przedstawienia 
zatwierdzonego rachunku w Dziale Projektów Europejskich. Rachunek musi być 
właściwie podpisany i wystawiony na: Uniwersytet Szczeciński, al. PapieŜa Jana 
Pawła II Nr 22a, 70-453 Szczecin.  

7. Za datę zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
8. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest posiadanie przez Zamawiającego 
środków pienięŜnych na rachunku bankowym, przekazanych przez Instytucję 
Pośredniczącą. 

 
§ 6 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku jej 

niewykonywania bądź nienaleŜytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej 
sytuacji Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania bądź jej naleŜytego 
wykonywania, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zagroŜeniem, Ŝe po 
bezskutecznym upływie terminu umowę rozwiąŜe bez wypowiedzenia.  
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2. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu 
wyznaczonego Wykonawcy terminu. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 
1, 2 Wykonawca moŜe Ŝądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną 
do daty odstąpienia lub rozwiązania, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego 
tytułu. 

§ 7 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z 
realizowaną umową w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo w 
terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.  

2. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów przed terminem, o którym 
mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o miejscu 
archiwizacji dokumentów związanych z zamówieniem. Informacja ta jest wymagana 
w przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów. 

3. W przypadku konieczności przedłuŜenia terminu, o którym mowa w ust. 1, 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem tego terminu. 

4. Mając na uwadze, Ŝe zadania objęte niniejszą umową realizowane będą w ramach 
projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Wykonawca 
oświadcza, Ŝe zapewni w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 
grudnia 2020 roku prawo wglądu Zamawiającego oraz wszelkim instytucjom 
przeprowadzającym kontrolę realizowanego projektu, we wszystkie dokumenty, w 
tym finansowe, przechowywane w kaŜdej formie a związane z wykonywanym 
zadaniem będącym przedmiotem niniejszej umowy. 

   
§ 8 

 
Wykonawca, którego sytuacja prawna związana z zawarciem umowy powoduje 
powstanie obowiązku ubezpieczenia społecznego, upowaŜnia Zamawiającego do 
pomniejszenia kwoty naleŜnego wynagrodzenia przy jego wypłacie o kwotę składki 
ZUS, jaką zobowiązany jest płacić jako Wykonawca na rzecz ZUS. 

 
§ 9 

 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 PZP jest niewaŜna.  
3. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez Sąd  Powszechny  w Szczecinie. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 
2 (dwa) dla Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
…………………………… 
/Sekcja Zamówień Publicznych/ 
 
                           Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzam 

 
 
 
 
Szczecin, ...................                                                              ......................................... 
                /Zamawiający/ 

 


