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ROZDZIAŁ 1 
 

 
Informacje ogólne 

 
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
2. 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”. 

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

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

7. Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych. 
8. Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana. 

9. Umowa ramowa – nie dotyczy. 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
al. PapieŜa Jana Pawła II 22a   70-453 SZCZECIN 

 
 
Reprezentowany przez 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 na: 
 

Usługa przeprowadzenia badań terenowych na potrzeby pracy naukowej dotyczącej 
zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji 

 
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. 
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. ZłoŜenie więcej niŜ jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje 
odrzucenie wszystkich jego ofert. 

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  
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 przeprowadzenie badań terenowych na potrzeby pracy naukowej dotyczącej 
zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji” 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Nie otwierać przed 17.02.2011 r. do godz. 12:30 
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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 Wykonawców występujących wspólnie składa oddzielnie dokumenty wymienione w 
rozdziale I część III pkt. 1.1-1.4. 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, 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. zastrzegł składając ofertę, 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. 
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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, 
• 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 niezgodna 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 

 
1) Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 
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, 

3. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie,, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

4. aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
          JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2 - 4, składa dokument lub dokumenty, 
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wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
                  a)   jest otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
                 b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na   
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Dokumenty, o których mowa w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa  w pkt b) powinny być 
wystawione nie wcześniej, niŜ 3 miesiące 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) oraz b), 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) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy PZP, zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały 
wykonane naleŜycie.  
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iŜ naleŜycie wykonał w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie: 

2.1.a) co najmniej 10 projektów badawczych realizowanych metodą badań 
ilościowych na ogólnopolskiej próbie nie mniejszej niŜ 600 respondentów 
kaŜde, z których przynajmniej 5 przekroczyło wartość co najmniej 
100 000,00 zł brutto,  
2.1.b) co najmniej 5 badań ilościowych realizowanych cyklicznie na próbie 
ogólnopolskiej w przynajmniej dwóch pomiarach (falach) w róŜnych 
momentach czasowych,  
2.1.c) co najmniej 5 badań ilościowych realizowanych metodą 
kwestionariuszowych wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej próbie 
ogólnopolskiej  nie mniejszej niŜ 500 respondentów kaŜde, przy czym 
przynajmniej dwa z nich powinny być zrealizowane na próbie liczącej 1000 
respondentów, 
2.1.d) minimum 5 badań ilościowych realizowanych metodą 
kwestionariuszowych wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej próbie 
min. 300 respondentów dotyczących rynkowych zachowań konsumentów, 
przy czym przynajmniej dwa z nich związane były z rynkiem usług 
finansowych,   
2.1.e) minimum 5 badań ilościowych realizowanych metodą 
kwestionariuszowych wywiadów bezpośrednich na ogólnopolskiej próbie 
min. 400 respondentów, których celem była segmentacja i wybór grup 
docelowych 
2.1.f) minimum 3 badania ilościowe dotyczące rynku pracy w Polsce, z 
których przynajmniej dwa były realizowane na reprezentatywnej próbie 
min. 1000 respondentów 
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2.1.g) minimum 2 badania ilościowe dotyczące tematyki integracji Polski z 
Unią Europejską i jej wpływu na róŜne aspekty Ŝycia w Polsce  na 
reprezentatywnej próbie min. 800 respondentów 
2.1.h) minimum 2 badania ilościowe dotyczące dokonywania zakupów w 
sieciach handlowych na reprezentatywnej próbie min. 800 respondentów 
2.1.i) cyklicznych badań ogólnopolskich w zakresie  kondycji ekonomicznej 
Polaków (najbardziej preferowane doświadczenia w zakresie cyklicznych 
badań  koniunktury w gospodarstwach domowych) – badania własne 
Wykonawcy wykonywane na własny uŜytek z prawem do dysponowania 
danymi z nich pochodzącymi 

 Wykonawca moŜe wykazywać spełnienie więcej niŜ jednego z warunków opisanych w SIWZ 
Dział III ust ęp 2 punkt 1 w ramach realizacji jednej usługi badawczej. 
Oświadczenie powinno zawierać nazwę i dane identyfikujące zleceniodawców, opis zakresu 
zamówień, terminy ich wykonania oraz wartości. Ponadto powinno być potwierdzone 
stosownym dokumentem zleceniodawcy o naleŜytym wykonaniu zamówienia (warunek ten nie 
dotyczy badań własnych Wykonawcy).  
 
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami (załącznik 3) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : wskaŜe imiennie osoby 

pełniące funkcje: 

2.2.a) kierownika projektu. Osoba na tym stanowisku ma odpowiadać za realizację 
projektu, nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem  i raportowanie jego postępów i 
efektów Zamawiającemu. Powinna to być osoba mająca co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi z wykorzystaniem badań 
ilościowych. Jednocześnie osoba pełniąca tę funkcj ę musi wykazać kierowanie nie 
mniej niŜ 10 projektami badawczymi, w tym minimum 5 projektami badawczymi o 
wartości przewyŜszającej kwotę 100 tys. zł brutto kaŜdy 
2.2.b) zastępcy kierownika projektu . Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie 
wspólnie z kierownikiem za realizację projektu, nadzór nad jego prawidłowym 
przebiegiem. Powinna to być osoba mająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w 
kierowaniu projektami badawczymi. Jednocześnie osoba pełniąca tą funkcj ę musi 
wykazać kierowanie nie mniej niŜ 5 projektami z wykorzystaniem badań ilościowych. 
2.2.c) badacza ilościowego – minimum 2 osoby, przy czym przynajmniej jeden badacz 
musi mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzaniu projektów ilościowych. 
2.2.d) analityka/statystyka – minimum 2 osoby, przy czym przynajmniej jeden 
analityk/statystyk musi mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz 
statystycznych. 
2.2.e) eksperta nauk społecznych z tytułem co najmniej doktora w zakresie socjologii, 
2.2.f) eksperta nauk społecznych z tytułem co najmniej doktora w zakresie psychologii,  
2.2.g) eksperta nauk ekonomicznych z tytułem co najmniej doktora w zakresie nauk 
ekonomicznych. 

Jedna osoba moŜe pełnić jedną funkcję. 
 

3. sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu 
albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i 
naleŜności - a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał w roku obrotowym 2009 uzyskanie 
wartości następujących wskaźników finansowych: 

• rentowność sprzedaŜy liczona jako: zysk netto/przychody ze sprzedaŜy*100% 
równy lub większy niŜ 6%. 

• płynność bieŜąca liczona jako: aktywa obrotowe/zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania równy lub większy niŜ 1,4  

4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał polisę lub inny dokument 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 80.000 zł, 

 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 
 
3) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda przedstawienia następujących dokumentów: 
• zaświadczenia niezaleŜnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 

działań wykonawcy z normami jakościowymi, tj. udokumentowania posiadania 
sprawdzonego systemu kontroli rekrutacji i realizacji badań jakościowych 
poprzez załączenie certyfikatu organizacji firm badania i rynku (OFBOR). 
Wykonawca moŜe zamiast zaświadczeń, o których mowa wyŜej, złoŜyć 
równowaŜne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

 
4) Inne dokumenty 
4.1      Dowód wpłacenia / wniesienia wadium:  
4.1.1   W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – kopia polecenia przelewu 
4.1.2  W przypadku wniesienia wadium w innej formie niŜ pienięŜna – kopia dokumentu (oryginał 

naleŜy złoŜyć w kasie Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 1, 
punkt IX, podpunkt 2.3.  

4.2 Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 
Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

warunki będą oceniane wg zasady : „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 
 
Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od podpisania umowy do 30.06.2011 r.  
 
 

VI.  Kryteria oceny ofert 
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Cena brutto - 100% 
 

 
 
VII. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów 
 

Kryteria zostaną ocenione w następujący sposób: 
Kryterium będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

   

               Cena  = [(Cn : Cb) x waga procentowa %] x 100 
 
gdzie: 
     Cn -   cena najniŜsza  
     Cb -   cena wynikająca z oferty badanej  

 
Następnie wartości punktowe uzyskane przez ofertę zostaną do siebie dodane.  
 

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 Wykonawców 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 oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
 
VIII.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
1. Wykonawca poda w ofercie cenę brutto i netto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; 

cena brutto powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu oferty wraz z podatkiem VAT. 
Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. W razie rozbieŜności będzie przyjmowana cena 
określona słownie.  

2. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez   
      Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 
3. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch   
       miejsc po przecinku. 
4.  Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiąŜące i zostaną wprowadzone do umowy. 
5.  Wykonawcy zagraniczni, tj. posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP   
      określą cenę netto dla zadania na formularzu oferty. Zamawiający dokona odpowiedniego   
      przeliczenia ceny oferty celem dokonania prawidłowej oceny.  
6.  Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN. 
 
 
IX. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości  2 000,00 PLN.  
      (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).  
 
Wadium moŜe być  wniesione w : 
• pieniądzu, 
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• poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, Ŝe poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem 
pienięŜnym, 

• gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, 
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami).  

1.1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać  
przelana na konto Zamawiającego: 
w banku:     Bank Pekao S.A II/O Szczecin  
nr konta:     86 1240 3927 1111 0000 4099 0732, 

a Wykonawca  dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu.  
 

1.2. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego 
wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert). 
1.3  W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ pienięŜna, naleŜy je złoŜyć w kasie 
Zamawiającego, a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą. 
 
Kasa mieści się w pokoju nr 128 w budynku administracyjnym US przy PapieŜa Jana Pawła II  
nr 31, 70-453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  10.30   -  13.30. 

 
2. W przypadku konsorcjów, wnoszone wadium w formie innej niŜ pienięŜna musi być 

wystawione na wszystkich partnerów. 
3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4 a PZP.  
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 4, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
7.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  
8.  Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeŜeli: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy, 

c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie 
złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub 
pełnomocnictwa, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego 
stronie, 

d. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
przewidzianym terminie. 

 
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  
 
 
X. Termin związania ofertą 
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Okres związania Wykonawców złoŜoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania 
ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
 
 
XI. Składanie i otwarcie ofert 
 
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju nr 

009 , budynek administracji US, al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31, Szczecin. 
2. Termin składania ofert upływa 17.02.2011r. o godz. 12.00. Oferty otrzymane przez 

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

3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 12.30 w Samodzielnej Sekcji Zamówień 
Publicznych  US, pok. 010, al. PapieŜa Jana Pawła II 31, Szczecin.  

 
XII.   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 lub za pomocą faxu 
wszyscy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty w niniejszym postępowaniu. 

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

 
 
XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji 
 

1) KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później, 
niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
PrzedłuŜenie  terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  
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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. Kserokopie odpowiedzi 
będą wysłane pozostałym Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawnienia danych 
pytającego.  

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający 
moŜe w kaŜdym czasie zmodyfikować 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. Modyfikacje 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 modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność dokonania 
zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, 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. 91  444 11 51 
      - w sprawach merytorycznych:  
        Dr Katarzyna Włodarczyk – Śpiewak - Katedra Mikroekonomii US  
 
 

XIV. Środki ochrony prawnej 
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której  
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia za pomocą  jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 

6. Odwołanie wnosi się: 
• w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, 
albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 
•   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na     

stronie internetowej Zamawiającego. 
8. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 6 i 7 wnosi się: 

• w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

________________________________________________________________________________ 
 
XV. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 
Zamawiający wymaga wniesienia  zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca, który wygra postępowanie wniesie do Zamawiającego zabezpieczenie naleŜytego 

wykonania umowy na sumę odpowiadającą 5% wartości brutto oferty, najpóźniej na 1 dzień 
przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy. Zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
kilku następujących formach:  
• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych lub udzielanych przez SKOK z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest  

zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych. 

 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜna wnieść w pieniądzu przelewem na konto 
Zamawiającego w Banku Pekao S.A. II/O Szczecin nr 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732 lub w 
innej formie niŜ pienięŜna w kasie w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 128 w godz. 10.30 do 
13.30. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w jednej 
lub kilku wymienionych formach.  

 
2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wyraŜa zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
3. Zabezpieczenie słuŜące do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

4. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemoŜliwiać Zamawiającemu 
prawidłowego skorzystania (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 147 ust. 1 i 2) 
z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. W związku z tym zabezpieczenia muszą 
spełniać następujące warunki: 

• płatne na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, 
• płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków  np. 

załączenie potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii 
rzeczoznawców, czy weryfikacja gwaranta co do wysokości odszkodowania), 

• pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy                 
(odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z zapisów umowy, 

• muszą mieć zapis, Ŝe są nieodwołalne w okresie na który zostały wystawione, 
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• wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy + 30 
dni, 

• sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego, 
• wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta 

wyraŜonej na piśmie. 
5. JeŜeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciąŜenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

6. JeŜeli wniesione zabezpieczenie nie będzie spełniało wszystkich warunków określonych w 
SIWZ, uznane zostanie za nie wniesione, a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na 
podstawie art. 46 ust. 5. pkt 2.  
JeŜeli Wykonawca będzie się uchylał od wniesienia wymaganego zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, zgodnie art. 94 ust. 2. 

 
 
XVI. 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, lub w przypadku ustawowej zmiany 
stawki VAT od towarów i usług, lub w przypadku wystąpienia okoliczności bezwzględnie od 
Wykonawcy niezaleŜnych, niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 
powodujących, Ŝe nie jest moŜliwe dochowanie terminów określonych w umowie. 
Okoliczności, o których mowa powyŜej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie 
przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w 
zawartej umowie. W takim przypadku termin moŜe zostać odpowiednio przedłuŜony o czas, 
jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego. Zmiana musi nastąpić w formie 
obustronnie podpisanego aneksu.  

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

 
_______________________________________________________________________________________________   

                                                                     ROZDZIAŁ 2 
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest : 
 

przeprowadzenie badań terenowych na potrzeby pracy naukowej dotyczącej 
zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji 

 
1. przeprowadzenie badań terenowych na potrzeby pracy naukowej dotyczącej 

rynkowych zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji wg 
następujących załoŜeń: 

 
 1.1.  Metoda badania: wywiad kwestionariuszowy 
 1.2. Metoda zbierania danych: bezpośredni wywiad kwestionariuszowy w domach  
 respondentów „face to face”  - PAPI, trwający ok. 1,5 - 2 godziny 
 1.3. Narzędzie:  kwestionariusz wywiadu wraz z metryczką i wstępem  
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 1.4. Próba: ogólnopolska próba reprezentatywna Polaków w wieku 15+; dobór wg 
 struktury wg statystyk GUS ze względu na: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce 
 zamieszkania. 
 1.5. Liczebność próby: badanie zostanie przeprowadzone na próbie liczącej od 900 do 
1000 respondentów (w zaleŜności od ostatecznych ustaleń ze Zleceniodawcą); wymagana 
kontrola realizacji minimum 10% próby 

 
2. dostarczenie wyników cyklicznych badań własnych z lat 2000 - 2009 w skali 

ogólnopolskiej na próbach reprezentatywnych rocznych minimum 1000 Polaków  
dotyczących: 

  2.1. zwyczajów zakupowych Polaków o następującym zakresie minimum: podział 
 odpowiedzialności  za zakupy w gospodarstwach domowych; czas przeznaczany na 
 zakupy; czynniki wyboru miejsca zakupów; analiza postaw wobec zakupów i 
kupowania,  stosunek do promocji i zachowania w tym zakresie, preferencje wobec 
promocji; stosunek  do handlu nowoczesnego          
 2.2. wyposaŜenia polskich gospodarstw domowych i zmian w tym zakresie  
 2.3. postaw konsumenckich Polaków (wyników badań segmentacyjnych postaw 
 konsumenckich prowadzonych cyklicznie) 
 2.4. postaw Polaków wobec rzeczywistości społeczno – ekonomicznej, w tym ocena 
 obecnej i przyszłej sytuacji w gospodarstwach domowych    
 2.5. postaw wobec oszczędzania 
 2.6. postaw wobec kredytów, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych   
 2.7. postaw Polaków wobec reklamy,  w tym: postawy i stosunek do reklamy, ocena 
 uŜyteczności reklam, postrzegane funkcje reklamy,     
 2.8. postaw wobec zdrowia, w następującym zakresie: ocena stanu zdrowia,  postawy 
 wobec chorób, postawy  wobec kupowania leków, 
 2.9. zwyczajów spędzania wakacji: korzystanie z urlopu, sposób organizacji wakacji, 
 2.10. zwyczajów świętowania: typu ulubionych świąt, zwyczajów związanych z 
 obdarowywaniem się prezentami, wydatków na prezenty świąteczne, typu prezentów 
 świątecznych 
 2.11. postaw wobec inwestycji zagranicznych              

 
A) Wykonawca przeprowadzi badanie metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego 

w domach respondentów „face to face”  - PAPI, trwającego 1,5- 2 godziny; 
B) W przypadku złoŜonych pytań kwestionariusza wykonawca zastosuje skale i graficzne 

materiały stymulacyjne; 
C) Obszarem badawczym będzie cała Polska, a rozkład próby powinien zapewnić 

reprezentatywność wyników; 
D) Wykonawca przeprowadzi badania na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków w wieku 

15+, a dobór próby przeprowadzi Wykonawca według struktury według statystyk GUS ze 
względu na: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Wykonawca jest 
zobowiązany do samodzielnego pozyskania operatu losowania. Przy doborze techniki 
losowania próby Wykonawca dokona najlepszego kompromisu pomiędzy 
reprezentatywnością, kosztami i czasem realizacji badania. Liczebność próby nie będzie 
jednak mniejsza niŜ 900 respondentów; 

E) Jako efektywny kwestionariusz badania naleŜy rozumieć kwestionariusz, w którym odsetek 
braku odpowiedzi na zadane pytania badawcze nie będzie większy niŜ 5% ogólnej liczby 
pytań; 

F) Wykonawca przeprowadzi badania pilotaŜowe w marcu 2011 roku; 
G) Wykonawca przeprowadzi badania zasadnicze  w miesiącach maj- czerwiec 2011; 
H) Przed rozpoczęciem badań pilotaŜowych Wykonawca przedyskutuje ze Zleceniodawcą 

zakres badania i pytania kwestionariusza, co pozostanie potwierdzone pisemnie przez 
Zleceniodawcę; 
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I) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi pilotaŜ kwestionariusza na próbie co najmniej 50  
respondentów metodą PAPI (bezpośredni wywiad face to face); 

J) Wykonawca w porozumieniu ze zleceniodawcą dokona modyfikacji kwestionariusza w 
oparciu o wyniki pilotaŜu;     

K)  Wykonawca przygotuje w oparciu o wyniki pilotaŜu instrukcje dla ankieterów;  
L)  Wykonawca zdalnie przeszkoli koordynatorów;   
M)  Wykonawca zobowiązuje się do druku ankiet i narzędzi pomocniczych;  
N)  Wykonawca wylosuje próbę zasadniczą i pomocniczą;  
O)  Wykonawca zobowiązuje się do logistyki badania;  
P)  Wykonawca dopilnuje, Ŝe przed rozpoczęciem badań odbędą się szkolenia ankieterów 

realizujących badanie, a szkolenia prowadzone będą przez koordynatorów;  
Q)  Wykonawca przeprowadzi badania w terenie PAPI na ustalonej próbie;  
R)  Wykonawca zobowiązuje się do kontroli jakości badań terenowych na poziomie 10%; 
S)  Wykonawca zobowiązuje się do kontroli jakości wypełnienia kwestionariuszy; 
T)  Wykonawca dokona kodowania ewentualnych pytań otwartych w oparciu o ustalony ze 

Zleceniodawcą klucz;   
U)  Wykonawca wprowadzi dane z ankiet do oprogramowania statystycznego;  
V)  Wykonawca dokona czyszczenia zbioru danych otrzymanych z przeprowadzonych badań; 
W)  Wykonawca przygotuje tabele wyników wg wytycznych Zleceniodawcy. Wykonawca 

wyniki badania przedstawi w formie: tabel, wykresów oraz analizy i interpretacji opisowej, 
w tym porównawczej;    

X)  Wykonawca przekaŜe dane Zleceniodawcy w formacie EXCEL;  
Y) Przed przystąpieniem do pracy nad raportem Wykonawca uzgodni ze Zleceniodawcą w 

formie pisemnej szczegółową strukturę raportu;  
Z) Wykonawca przygotuje raport z trzech fal badania. W raporcie w szczegółowy sposób 

wykonawca opisze metodologię oraz dokładny harmonogram przeprowadzenia badania. W 
raporcie znajdą się miedzy innymi: szczegółowy opis i uzasadnienie doboru prób 
badawczych, opis metod i technik oceny danych, wykorzystanych w badaniu, sposób 
organizacji pracy badawczej; 

AA)  Tekst główny Raportu Końcowego nie powinien liczyć więcej niŜ 250 stron z 
wyłączeniem streszczenia i załączników. Raport powinien być napisany w języku polskim: 
czcionka New Times Roman 12, odstęp miedzy wierszami 1, marginesy 2,5 cm, format A4; 

BB) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania majątkowych praw autorskich na 
rzecz Zleceniodawcy oraz praw zaleŜnych od powstałego utworu; 

CC) Wykonawca będzie informował badanych respondentów o Zleceniodawcy i 
realizowanym przez niego projekcie; 

DD) Wykonawca w kwietniu 2011 roku dostarczy wyniki cyklicznych badań własnych z 
lat 2000 - 2009 w skali ogólnopolskiej na próbach reprezentatywnych rocznych minimum 
1000 Polaków  dotyczących: 
j.1. zwyczajów zakupowych Polaków o następującym zakresie minimum: podział 
odpowiedzialności  za zakupy w gospodarstwach domowych; czas przeznaczany na zakupy; 
czynniki wyboru miejsca zakupów; analiza postaw wobec zakupów i kupowania, 
 stosunek do promocji i zachowania w tym zakresie, preferencje wobec promocji; 
stosunek do handlu nowoczesnego, 
j.2. wyposaŜenia polskich gospodarstw domowych i zmian w tym zakresie, 

 j.3. postaw konsumenckich Polaków (wyników badań segmentacyjnych postaw 
 konsumenckich prowadzonych cyklicznie), 
 j.4. postaw Polaków wobec rzeczywistości społeczno – ekonomicznej, w tym ocena 
 obecnej i przyszłej sytuacji w gospodarstwach domowych,    
 j.5. postaw wobec oszczędzania, 
 j.6. postaw wobec kredytów, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych,   
 j.7. postaw Polaków wobec reklamy,  w tym: postawy i stosunek do reklamy, ocena 
 uŜyteczności reklam, postrzegane funkcje reklamy,     
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 j.8. postaw wobec zdrowia, w następującym zakresie: ocena stanu zdrowia,  postawy 
 wobec chorób, postawy  wobec kupowania leków, 
 j.9. zwyczajów spędzania wakacji: korzystanie z urlopu, sposób organizacji wakacji, 
 j.10. zwyczajów świętowania: typu ulubionych świąt, zwyczajów związanych z 
 obdarowywaniem się prezentami, wydatków na prezenty świąteczne, typu prezentów 
 świątecznych, 
 j.11. postaw wobec inwestycji zagranicznych.              

 
 
 

ROZDZIAŁ 3 
 

PROJEKT UMOWY  TP/221/…/11 
zawarta   ..............................  w Szczecinie pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. PapieŜa Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, NIP 
851-020-80-05, reprezentowanym przez: 
- .................................................................... 
- .................................................................... 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 
a ................................................................................................................................... 
NIP........................reprezentowanym przez: 
-     .................................................................... 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania TP/220/12/11 w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  zawarta została umowa 
następującej treści:  

 
§ 1 

UŜyte w niniejszej umowie, począwszy od paragrafu 2 niniejszej umowy, pojęcia oznaczają: 
1. Oferta Wykonawcy – oferta jaką Wykonawca przedstawił zamawiającemu i na podstawie 

której Wykonawca został wybrany do realizacji Umowy, 
2. Adres Korespondencyjny Zamawiającego – ……………………………………, tel……., 

fax……, e –mail ……. 
3. Adres Korespondencyjny Wykonawcy: ...................................................................., tel……., 

fax……, e –mail ……. 
4. Strony Umowy – Zamawiający i Wykonawca występujący razem, 
5. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr TP/220/12/11 
6. Umowa – niniejsza umowa, 
7. Wynagrodzenie – łączne wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, to 

jest całego zadania, 
8. dzień - ilekroć w Umowie jest mowa o dniach naleŜy przez to rozumieć dni robocze, to jest 

wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem niedziel, oraz dni ustawowo wolnych od pracy (sobota 
jest dniem roboczym), 

9. Zadanie – przedmiot zamówienia wynikający z SIWZ i Oferty Wykonawcy. 
10. Części zadania – poszczególne wyodrębnione funkcjonalnie elementy zadania, wykonanie, 

których przez Wykonawcę wymaga akceptacji lub odbioru przez Zamawiającego.  
11. Rezultaty umowy – wszelkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę i przekazane 

Zamawiającemu, a związane z realizacją umowy. 
 

§ 2 
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1. Zamawiający oświadcza, Ŝe Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego nr TP/220/12/11 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym 
do prawidłowej realizacji umowy, a nadto, Ŝe dysponuje odpowiednim zapleczem 
organizacyjnym, technicznym, intelektualnym i finansowym zapewniającym  prawidłową 
realizację umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe spełnia wymagania stawiane wykonawcy w postępowaniu o 
jakim mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 3 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań terenowych na potrzeby pracy naukowej 
dotyczącej zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, zgodnie z SIWZ 
oraz ofertą Wykonawcy. 
 

§ 4 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, na warunkach określonych w 
umowie, SIWZ oraz ofercie wykonawcy. Wszystkie te dokumenty łącznie określają przedmiot 
zamówienia. 
 

 
§ 5 

Całe Zadanie zrealizowane zostanie najpóźniej w terminie do dnia 30.06.2011 r.  
 
 

§ 6 
1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku 

zobowiązaniowego między stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak 
równieŜ wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy 
umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez 
przedstawicieli stron umowy, którzy pełnią funkcję koordynatorów Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest 
 ___________________________________ 
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest 
___________________________________ 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony 
i nie stanowi zmiany treści umowy.  

 
§ 7 

1. Odbiór Zadania jako całości nastąpi w terminie określonym w paragrafie 5 Umowy.  
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru Zadania, co najmniej na 3 

(trzy ) dni przed terminem odbioru, o jakim mowa w ust.1. 
3. Odbiór zadania nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Zadania podpisanego przez 

Wykonawcę i Komisję Odbioru składającą się z przedstawicieli Zamawiającego. 
4. Protokół Odbioru o jakim mowa w ust.3 powinien zawierać w szczególności: 

1) dzień i miejsce odbioru Zadania 
2) informację o braku albo o istnieniu wad w wykonaniu Zadania 
3) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w 

terminie określonym przez Komisję Odbioru Zadania w ramach Wynagrodzenia. 
Stwierdzenie przez Komisję Odbioru Zadania usunięcia przez Wykonawcę wad, będzie 
stanowić podstawę do sporządzenia Protokołu Odbioru Zadania bez zastrzeŜeń.  
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§ 8 
1. Wykonawca obowiązany jest uzyskać zgodę (akceptację) Zamawiającego na wszystkie 

realizowane zadania o których mowa w SIWZ, które Wykonawca w formie pisemnej 
przedstawia do zatwierdzenia Zamawiającemu na kaŜdym etapie badań, przed 
przystąpieniem do ich realizacji.   

2. Zamawiający wyraŜa zgodę (akceptację) w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od 
Wykonawcy odpowiedniej informacji w formie pisemnej lub elektronicznej. 

3. Zgoda (akceptacja) Zamawiającego moŜe być wyraŜona w formie pisemnej lub 
elektronicznej.  

4. W przypadku odmowy przez Zamawiającego zgody (akceptacji) na daną część Zadania, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nowy termin (nie dłuŜszy niŜ 4 dni) celem 
wprowadzenia poprawek.    

§ 9 
W trakcie realizacji umowy, Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy, 
b) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów, 
c) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w 

jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania  
przedmiotu zamówienia, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą, 

d) terminowej zapłaty wynagrodzenia. 
 

§ 10 
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do : 

a) współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy, 
b) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów, 
c) udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących 

się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania  
przedmiotu zamówienia, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą. 

 
§ 11 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uwag do dokumentów lub innych 
czynności dokonywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, Wykonawca 
obowiązany jest je uwzględnić i postąpić w sposób wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający 
zgłaszając swoje uwagi wyznaczy Wykonawcy termin do ich realizacji. Termin ten wynosić będzie 
co najmniej 4 dni. 
 

§ 12 
1. Wykonawca nie moŜe, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw i 

obowiązków wynikających z umowy, w całości lub części.  
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

§ 13 
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności rezultatów umowy, co dotyczy m.in. sytuacji, gdy: 
a) występują wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel, 

jakiemu ma słuŜyć, nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawiera 
kompletnych informacji, zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym 
stanem, lub 

b) narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub 
prawa pokrewne, lub teŜ jest obciąŜony prawami osób trzecich, 

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot zamówienia, wykonując uprawnienia z tytułu 
rękojmi względem Wykonawcy, moŜe Ŝądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie 
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uzgodnionym z Zamawiającym, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu moŜe 
odmówić przyjęcia raportu i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to 
poniesienia dodatkowych nakładów finansowych przez Wykonawcę. 

3. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający moŜe wedle swojego wyboru od umowy odstąpić 
lub Ŝądać obniŜenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 
Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

4. Wykonawca moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeŜeli wykaŜe, 
Ŝe wada powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zamawiającego, które 
Wykonawca zakwestionował podając pełne uzasadnienie i uprzedził pisemnie Zamawiającego 
o przewidzianych skutkach ich zastosowania. 

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach przedmiotu zamówienia 
niezwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia nie zwalniają 
Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub odbioru 
Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. Zamawiający nie ma 
obowiązku zbadania przedmiotu zamówienia i strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 i 2 K.c. 

 
§ 14 

1. Za prawidłowe wykonanie zadania Strony umowy ustalają Wynagrodzenie umowne 
w wysokości ………………………PLN brutto (słownie 
……………………………………00/100)  

2. Wynagrodzenie, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na 
Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot 
prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, w tym 
zwłaszcza Rezultatów Umowy oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego własności 
dokumentacji na jakiej zostało utrwalone Zadanie. 

3. Zapłata Wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem bankowym na rachunek bankowy 
Wykonawcy, to jest ………………………………………………………………..…………   

4. Zapłata Wynagrodzenia, nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, której podstawą 
wystawienia jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeŜeń protokołu końcowego. 

5. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury o jakich mowa w ust. 7 jest 
………………………………………… 

6. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. Wykonawca 
nie ma prawa przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

 
§ 15 

1. W ramach Wynagrodzenie Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie 
do wszelkich Rezultatów Umowy, przy czym przeniesienie majątkowych praw autorskich 
następuje z chwilą podpisania przez  strony umowy protokołu odbioru zadania i zapłaty 
Wynagrodzenia, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji : 
a) utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, sporządzenie egzemplarza który mógłby słuŜyć publikacji działa 
powstałego w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) wystawienia lub publiczną prezentację (na ekranie) w tym podczas seminariów 
i konferencji,  
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c) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio – 
wizualnych i komputerowych, 

d) prawo do korzystania z działa w całości lub z części  oraz jego łączenia z innymi dziełami,  
e) digitalizacja, 
f) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub cyfrowym w 

postaci elektronicznej, 
g) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu, 
h) nieodpłatne wypoŜyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy, 
i) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób 

umoŜliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego uŜytkownika łącznie 
z utrwalaniem w pamięci RAM.  

2. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na 
wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego do Rezultatów Umowy. Wykonawca udziela 
Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian 
w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie 
Umowy. 

3. Z chwilą podpisania protokołu odbioru zadania, Zamawiający nabywa własność wszystkich 
egzemplarzy, na których rezultaty umowy zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wykonując Przedmiot Zamówienia, Ŝe nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich i przekaŜe Zamawiającemu Rezultaty Umowy w stanie wolnym od 
obciąŜeń prawami osób trzecich. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w 
szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia paw własności 
intelektualnej. 

 
§ 16 

Kary umowne i odszkodowania 
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań na 

niŜej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie  
brutto, określone w §14 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za kaŜdy 

dzień opóźnienia, nie więcej niŜ 25% wynagrodzenia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za kaŜdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad, nie więcej niŜ 25% 
wynagrodzenia, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 25% wynagrodzenia, 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25% wynagrodzenia, 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, niezaleŜnie od wysokości naliczonej kary umownej. 
4. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy wyniesie co 

najmniej 20 dni, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar 
umownych naleŜnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy.    

5. Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego 
wysokość zastrzeŜonych kar umownych.  

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeŜeli raport końcowy: 
a) nie zostanie przygotowany w terminie podanym w § 5 z powodów zawinionych przez 

Wykonawcę,  
b) wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie poprawił raportu końcowego  w 

sposób wskazany przez Zamawiającego   
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn o jakich mowa wyŜej, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości o jakiej mowa w § 16 ust.2 pkt 4 Umowy. 
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§ 17 
 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ................ złotych, słownie: 
................................................................................................/100. 

2. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót i odpowiadająca 70% 
wartości zabezpieczenia naleŜytego wykonania robót zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
daty odbioru końcowego robót. 

3. Część zabezpieczenia, słuŜąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30% 
wartości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 14 dni 
po upływie okresu rękojmi. 

4. JeŜeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy, 
Zamawiający ma prawo do obciąŜenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 
§ 18 

1. Zmiana treści Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość zmiany osób wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ, jeŜeli wynikać to 
będzie z przyczyn, których nie moŜna było przewidzieć w chwili składania oferty, a nowe osoby 
wskazane przez wykonawcę spełniać będą warunki określone w Dziale III SIWZ.   

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. 
4. Strony umowy dołoŜą wszelkich starań, aby wszelkie spory jakie wynikają z umowy 

rozwiązywane były w pierwszej kolejności w sposób ugodowy. 
5. Spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 19 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego i 
jednym dla Wykonawcy. 

 
§ 20 

Integralną częścią Umowy są załączniki: 
--  Załącznik numer 1 – SIWZ  

      --  Załącznik numer 2 – Oferta Wykonawcy 
 
 
……………………………………..               
        /Sekcja Zamówień Publicznych/           

 
SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA        

ZATWIERDZAM 
 
 
 
             ………………… 
                  /Zamawiający/ 


